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ABSTRAK
CORAK TEOLOGI ISLAM PADA PONDOK PESANTREN USHULUDDIN
TERPADU DESA BELAMBANGAN KECAMATAN PENENGAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Teologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan memahami hubungan
Tuhan dengan alam dan manusia. Dalam perkembangannya ada 3 corak atau tipe
teologi Islam yang ternyata juga ikut mempengaruhi pola pembelajaran yang ada di
setiap bidang pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan corak teologi Islam yang di pakai oleh
pondok pesantren Ushuluddin Terpadu yang terdapat di Desa Belambangan Kecamatan
Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Pondok pesantren Ushuluddin Terpadu
bukan hanya memberikan pengetahuan agama saja melainkan juga pengetahuan
umumnya juga, untuk itu perlu adanya kurikulum yang tepat yang digunakan agar
keduanya bisa tercapai dengan baik.
Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai corak atau tipe teologi
Islam yang ada pada pondok pesantren Ushuluddin Terpadu. Adapun permasalahan
yang akan dicari jawabanya dalam tesis ini adalah bagaimanakah corak teologi Islam
pada pondok pesantren Ushuluddin Terpadu, dan bagaimanakah pengaruh teologi Islam
bagi santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren Ushuluddin Terpadu Desa
Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
Penelitian ini bersifat field research, jenis penelitian ini lapangan yang
memfokuskan pada corak teologi Islam yang ada pada pondok pesantren Ushuluddin
Terpadu. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung
kepada obyek sasaranya itu dengan mengadakan wawancara pimpinan pondok,
pengurus pondok dan santri-santri, guna untuk mendapatkan sumber dan materi yang
menjadi objek penelitian. Kemudian data-data yang sudah terkumpul dianalisa dengan
menggunakan analisa kwalitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif.
Dari penelitian ini ditemukan jawaban yang telah dirumuskan bahwa betapa
pentingnya corak pembelajaran dalam setiap pendidikan yang dijalankan, mengingat
pondok pesantren Ushuluddin Terpadu adalah sebuah lembaga keagamaan yang
menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum.Teologi Islam memberikan penawaran
beberapa corak yang bisa dipakai dalam mengembangkan setiap ilmu pengetahuan, ada
3 corak yang biasa dipakai oleh pemikir-pemikir muslim, dintaranya teologi rasional,
teologi tradisional dan teologi moderat. Dari ketiga corak tersebut, maka terlihat pondok
pesantren Ushuluddin Terpadu menggunakan dua corak teologi yaitu rasional dan
tradisional. Walaupun pondok pesantren Ushuluddin Terpadu menggunakan lebih dari
satu teologi Islam, namun jika di analisa secara mendalam lagi maka pada hakikatnya
pondok pesantren Ushuluddin Terpadu lebih condong pada corak teologi Islam
tradisonal, terlihat dari setiap kegiatan yang lebih mengutamakan doa kepadaTuhan
yang Maha Esa dalam setiap permasalahan yang dihadapi, sebagai contoh saat musim
kemarau pihak pesantren lebih mendahulukan mengadakan solat meminta hujan, dari
pada mengikuti proses ilmiah yang ada.
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ABSTRACT
THE STYLE OF ISLAMIC THEOLOGY AT THE INTEGRATED
BOARDING SCHOOL USHULUDIN BELAMBANGAN SOUTH
LAMPUNG
Theology is a science that studies and understands the relationship
between God, human and nature. In its development, there are three patterns or
type of Islamic theology which turned out to influence learning patterns that exist
in every field of education, both religious education and general education.
This study aimed to describe the style of Islamic theology that is used by
an integrated boarding school Ushuludinin Belambangan village south Lampung
regency. The boarding school not only provides religious knowledge but also the
general knowledge, for that we need the right curriculum used so that both can be
achieved.
In this study the authors will examine the pattern or type of Islamic
theology that existed at the boarding school. The issues will be sought the answer
in this thesis is how the pattern of Islamic theology at Integrated boarding school
Ushuludin, and how the influence of Islamic theology for students of the boarding
school and the surrounding community.
This research is a field research, this type of research that focuses on the
existing pattern of Islamic theology at the boarding school. This research was
conducted by observation and interviews directly to the target object by an
interview to the leadership of the lodge, managers and students, in order to obtain
the material source and the object of research. Then the data that have been
collected were analyzed using qualitative analysis subsequently drawn
conclusions using deductive method.
From this research found the answers that have been formulated that the
importance of the learning patterns in each run of Education, because of
Integrated boarding school Ushuludinis a religious Institute that combines
religious studies and general science. Islamic theology offers several shades of
bias worn by Muslim thinkers, including rational theology, traditional theology
and theological moderates. From the three features were mentioned, it is seen the
boarding school using two shades of theology that is rational and traditional.
Although boarding Ushuludin Integrated use more than one Islamic theology, but
if analyzed in depth again then essentially the boarding school favors traditional
style of Islamic theology.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
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Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

ا

A

ذ

Dz

ظ

Zh

ن

N

ب

B

ر

R

ع

‘

و

W

ت

T

ز

Z

غ

Gh

ه

H

ث

Ts

س

S

ف

F

ء

’

ج

J

ش

Sy

ق

Q

ي

Y

ح

Ha

ص

Sh

ك

K

خ

Kh

ض

Dh

ل

L

د

D

ط

Th

م

M

Contoh

Vokal

Panjang

Contoh

A

ﺟﺪل

ا

Â

ﺳﺎر

Vokal
Rangkap
Ai
ي...

I

ﺳﺒﻞ

ي

Î

ﻗﯿﻞ

و...

U

ذﻛﺮ

و

Û

ﯾﺠﻮر

2. Vokal
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3. Ta’ marbuthah
Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan
dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati
transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im.
4. Syaddah dan Kata Sandang.
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata:
nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada
kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.1 Contoh
:al- markaz, al Syamsu.
1

M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia istilah pondok pesantren bukan hal yang baru lagi, terbukti
banyaknya pesantren-pesantren yang ada diberbagai daerah, dengan berbagai
coraknya. Pesantren adalah sebuah lembaga tradisional yang memiliki posisi
strategis dan juga telah memberikan kontribusi yang sangat positif bagi
masyarakat Islam di Indonesia sejak dulu. Meskipun pada abad ke-16 dan 17
sudahada guru yang mengajarkan agama Islam di masjid dan istana yang
memungkinkan pesantren berkembang di tempat-tempat tersebut, akan tetapi
pesantren baru muncul sekitar abad ke-18 dan berkembang pada abad ke-19.1
Walaupun kritik tentang pendekatan dan ketaatan pengajaran mereka terutama
dalam segi akhlaq dan penafsiran kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadits,
ternyata pesantren hingga sekarang masih tetap eksis dan berpengaruh bagi semua
lingkungan kehidupan orang-orang Islam yang taat di masyarakat pedesaan di
seluruh Indonesia2.
Nurcholis Madjid mengemukakan bahwa pesantren adalah peradapan
Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak
tradisional dan unik. Keberadaan pesantren sangat dipengaruhi kebudayaan yang
berkembang sebelumnya, tidak lain kebudayaan Hindu Budha.3 Sejak prakemerdekaan hingga sekarang pesantren sudah melahirkan banyak tokoh atau

1

Amin, Haedaria, et al, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas Dan
Tantangan Kompleksitas Global, (Jakarta: IDR Press, 2004), h.5
2
Sonhaji, Sholeh, Dinamika Pesantren, (P3M Jakarta: CV. Guna Aksara, 1988).h.81
3
Nurcholis, Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta:
Paramadina, 1997), h.10

2

ulama disetiapd aerahnya, untuk mengembangkan ilmu keagamaan kepada
masyarakat pada saat itu.
Untuk memainkan peran besar dan menentukan dalam lingkup nasional,
pesantren-pesantren tidak perlu menghilangkan keperibadiannya sebagai tempat
pendidikan agama. Bahkan tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki oleh
pesantren-pesantren sebenarnya menjadi ciri khas dan harus dipertahankan, karena
disinilah letak kelebihannya.4
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami
perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama sekali adanya
dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren
bukan berarti sebagai pondok pesantren yang telah hilang kekhasaannya. Dalam
hal ini pondok pesantren tetap merupakan lembaga pedidikan Islam yang tumbuh
dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat. Secara faktual ada beberapa
tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi:5
1. Pondok PesantrenTradisional
Pondok pesantren ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan
semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan
menggunakan bahasa Arab.
2. Pondok Pesantren Modern
Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena
orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara
klasikal dan meninggalkan sistem belajar tradisional.

4

Ibid, h. 5
Bahri Ghazali, Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok
Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2001), h.
13-14
5

3

3. Pondok Pesantren Moderat
Disebut komperhensif karena menggunakan sistem pendidikan dan
pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Artinya di
dalamnya diterapkan pendidikan dan penagajaran kitab kuning dengan
metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara regular sistem
persekolahan terus dikembangkan.
Salah satu pondok pesantren yang masih berdiri sampai saat ini yaitu
Pondok pesantren Ushuluddin Terpadu yang didirikan oleh KH. Ahmad Rafiq
Udin, S.Ag, Msi, beralamat Jl. Lintas Sumatra Desa Belambangan, Kec.
Penengahan, Kab. Lampung Selatan ini didirikan bertujuan antara lain adalah
untuk menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan terpadu untuk membangun
sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa (Imtaq), berilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek), berwawasan luas, berahklaqul karimah, berkualitas, mampu
berkompotisi, mandiri dan mempuyai keseimbangan antara iman, ilmu dan amal
serta mampu berjuang untuk mengabdikan diri pada agama, masyarakat, bangsa
dan negara.6 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para santri diberikan beberapa
mata pelajaran yang terpadu: pengetahuan umum dan agama secara berimbang.
Adapun mata pelajaran keagamaan antara lain ialah ilmu aqoid/ Ushuluddin.7
Dalam era kontemporer Ilmu aqoid dan ushuluddin sering disepadankan dengan
ilmu kalam ataupun dengan teologi Islam.
Teologi, menurut Yunan Yusuf, dalam sejarah perkembangan pemikiran
Islam umum dikenal adanya dua corak pemikiran teologi Islam, yakni pemikiran
6

Yayasan Pendidikan Islam Ushuluddin Pondok Pesantrn Terpadu Ushuluddin, Profil
Pesantren, 2013, h. 3
7
Ibid

4

teologi Islam yang bercorak rasional serta pemikiran teologi Islam yang bercorak
tradisional. Pemikiran teologi Islam yang bercorak rasional adalah pemikiran
teologi Islam yang memberikan kebebasan berbuat dan berkehendak kepada
manusia, daya yang kuat kepada akal, kekuasaan dan kehendak Mutlak Tuhan
yang terbatas serta tidak terikat kepada makna harfiah dan banyak memakai arti
majazi dalam memberi interpretasi ayat-ayat Al-qur’an. Pemikiran teologi Islam
ini melahirkan paham rasional tentang ajaran Islam serta menumbuhkan sikap
hidup yang dinamis dalam diri manusia. Paham ini terdapat dalam aliran
Mu’tazilah dan Maturidiyah Samarkan.8
Pendapat Yunan Yusuf di atas, pararel dengan Abuddin Nata yang
berpendapat bahwa, kelompok yang termasuk rasional adalah aliran yang
menganut paham atau pemikiran yang mengedepankan kekuatan rasio. Mereka
berpendapat bahwa akal mempunnyai daya yang kuat serta memberikan
interpretasi secara liberal terhadap teks ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist penganut
teologi ini hanya terikat pada dogma-dogma yang dengan jelas lagi tegas disebut
dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist, yaitu teks-teks ayat Al-Qur’an dan Hadist
yang tidak dapat di intepretasikan lagi kepada arti lain, selain arti leterlek
terkadung di dalamnya. Ayat-ayat yang dianggap mempunyai arti qoth’i ini tidak
banyak terdapat di dalam Al-Qur’an.9 Menurut Abudin Nata, geraknya dalam
menyesuaikan hidup dengan perkembangan jaman dan perubahan kondisi dalam
masyarakat bagi penganutnya adalah luas. Para penganutnya tidak banyak

8
Yunan, Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1990), h.10
9
Abudin Nata, Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1994), h.61
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menemui kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan
yang terjadi dalam masyarakat dan teknologi modern.10
Selanjutnya dikatakan Yunan Yusuf, sebaliknya pemikiran teologi Islam
bercorak tradisional adalah pemikiran teologi Islam yang tidak memberikan
kebebasan berkehendak dan berbuat kepada manusia, daya kecil bagi akal,
kekuasaan kehendak Tuhan yang berlaku semutlak-mutlaknya serta terikat pada
makna harfiah dalam memberi interpretasi ayat-ayat Al-Qur’an. Pemikiran teologi
Islam ini akan melahirkan paham tradisional tentang ajaran Islam serta akan
menumbuh suburkan sikap hidup fatalis dalam diri manusia. Paham ini terdapat
dalam aliran As’ariyah dan Maturidiah Bukhara.11
Pararel dengan pendapat di atas, Abudin Nata juga berpendapat bahwa
penganut teologi tradisional mengambil sikap terikat tidak hanya pada dogmadogma tetapi juga pada ayat-ayat yang mempunyai arti Zhonni, yaitu ayat-ayat
yang boleh mengandung arti yang lain dari arti leterlek. Dengan demikian para
penganut teologi ini sukar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang
terjadi dalam masyarakat modern. Mereka berpegang teguh pada arti harfiah dari
teks ayat-ayat al-qur’an dan hadist,di tambah dengan kurang menggunakan
logika.12 Selain itu, teologi ini juga banyak berpegang kepada wahyu di dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam memecahkan problem, teologi ini
terlebih dahulu berpegang kepada teks wahyu dan kemudian membawa argumenargumen rasional untuk teks wahyu tersebut.
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Ibid.
Ibid
12
ibid.
11

6

Teologi tradisional, adalah suatu teologi yang pertama kali masuk keIndonesia. Teologi ini berakar kuat di kalangan umat Islam Indonesia, terbukti
dengan masih di ajarkannya kitab-kitab ini Ummul Barâhîn, Aqîdatul Awaam,
Sanûsiyah, Kifâyatul Awâm dan As Samarkandiyah yang di tulis oleh ulamaulama As-Ariyah dan menurut Rasidi kita-kitab tersebut telah out of date.13
Harun Nasution memandang teologi As-Ariyah ini bersifat tradisional,
lebih dekat dengan aliran Jabariyah dan lamban dalam mengikuti perkembangan
kemajuan ilmu dan teknologi.14 Asy-‘Ariyah sedikit sekali memberikan
kebebasan terhadap akal dan perbuatan manusia. Teologi ini juga mengajarkan
bahwa kehendak, daya dan perbuatan manusia diciptakan Tuhan. Nurcholis
Masjid berpendapat, bahwa teologi As-ariyah ini bersifat kompromistik dengan
kebudayaan Jawa yang mengenal hiralkhi, sosial, sehingga dalam masyarakat
Islam tradisional ini lahir seterata sosial yang relegio feodalisme.15 Teologi ini
membawa sikap budaya statis dan konsumtif, pandangannya jauh ke belakang,
sejarah luhurnya, dan dengan gigih menjaga dan memelihara khasanah
tradisionalnya dengan penuh pemujaan. Menurut Masyhur Amin, hal ini karena
wawasannya terbatas, sikapnya yang isolatif. Bahkan teologi ini mengajarkan
karamah yang diartikan oleh kebanyakan pengikutnya sebagai indikator kedekatan
seseorang kepada Tuhannya. Konsep ini kemudian memperoleh legimitasi dari
konsep kebudayaan Jawa.

13
H.M. Rasyidi, “Kata Pengantar”, Dalam Harun Nasution (Teologi Islam), (Jakarta: UI,
1972), h. ii
14
Harun, Nasution, Op, Cit, h. 106-107
15
M. Masyhur Amin, Dinamika Islam,(Yogyakarta: LKPSM, 1995), h.153
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Dalam konteks ke-Indonesiaan, lahirnya teologi rasional adalah sebagai
anti tesis terhadap teologi tradisional. Masuknya teologi rasional ke-Indonesia ini
karena beberapa sebab. Pertama, masuknya paham pembaharuan Jamaludin AlAfgani dan Muhammad Abduh ke-Indonesia. Kedua,masuknya paham ortodoksi
Muhammad bin Abdul Wahab. Ketiga, pengaruh pendidikan model Barat yang
mengutamakan asah otak.16
Menurut Kuntowijoyo, teologi ini melahirkan sikap individualistik dan
memberikan peluang bagi lahirnya kapitalisme awal, hubungan dalam masyarakat
bersifat kontraktual, akibatnya, runtuhlah bentuk budaya yang mengikat
masyarakat menjadi unit yang utuh, seperti nilai pemerataan, solidaritas, dan kerja
sama.17 Teologi ini juga memperoleh kecaman dan dipandang a historis, terlalu
kebarat-baratan, sekuler, ingin menghilangkan jejak sejarah, dan sebagainya.
Berkaitan dengan itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada corak
pemikiran teologi Islam apa sebenarnya yang diajarkan pada pesantren Pondok
Pesantren terpadu Ushuludin Di Desa Belambangan Kec.Penengahan, Kab.
Lampung Selatan . Apakah bercorak rasional , ataukah bercorak tradisional. Atau
merupakan campuran dari keduannya. Dan bagaiamanakah pengaruh teologi
Islam bagi santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Dengan alasan
tersebut maka peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian ini.
Memperhatikan rangkaian uraian diatas maka dapat dipahami bahwa
obyek material dalam penelitian ini adalah pondok pesantren terpadu
ushuluddin desaBelambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan
16
17

M. Masyhur Amin, Op,Cit, h.154
Ibid. h. 155
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obyek formalnya adalahTeologi Islam. Dengan kata lain bahwa penelitian ini
akan menggali corak pemikiran teologi apakah yang diterapkan pada pondok
pesantren Ushuluddin Terpadu Di Desa Belambangan Kec. Penengahan Kab.
Lampung Selatan.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan
beberapa pembahasan dan penelitiannya. Antara lain sebagai berikut:
a. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, menjadikan
sebagian orang tidak tertarik untuk melibatkan diri dalam pondok
pesantren karena mereka beranggapan ajaran pondok pesantren hanya
melulu mengajarkan tentang agama Islam saja.
b. Disadari atau tidak, pola pengajaran yang dipakai dalam setiap
lembaga

pendidikan

akan

sangat

mempengaruhi

minatsetiap

masyarakat untuk bisa masuk ke dalam lembaga tersebut, tidak
terkecuali pada pondok pesantren.
2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini menjadi lebih fokus, maka peneliti melakukan
pembatasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:
a. Karena pondok pesantren merupakan salah satu wadah dalam
mengajarkan agama Islam, maka penting mengetahui corak teologi apa
yang banyak diminati oleh masyarakat di era kontemporer ini, tanpa
menghilangkan hakikat dari ajaran Islam itu sendiri.

9

b. Karena

berkembangnya

teknologi

dan

ilmu

pengetahuan.

Berpengaruhnya juga pada corak teologi apa yang bisa digunakan pada
pondok pesantren dewasa ini, sehingga eksistensi pondok pesantren
tetap terjaga tanpa menghilangkan kekhasannya itu ajaran Islam, maka
penelitian ini akan menggali corak teologi Islam apa yang diterapkan
pada Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan Kec.
Penengahan Kab. Lampung Selatan.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang
telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus persoalan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah corak teologi Islam pada pondok pesantren Ushuluddin
Terpadu Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten
Lampung Selatan?
b. Bagimanakah Pengaruh Teologi Islam Bagi Santri Dan Masyarakat
Sekitar Pondok Pesantren?
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Sebagai disebut pada pokok masalah, penelitian ini memfokuskan pada
Corak Pemikiran Teologi Islam pada Pondok Pesantren Terpadu di Desa
Belambangan, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan. Penelitian sebagai
objek materialnya adalah pondok pesantren Ushuluddin Terpadu Desa
Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, adapun objek
formalnya adalah Teologi Islam. Sepanjang penliti ketahui belum ada penelitian
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khusus tentang corak pemikiran teologi Islam pada Pondok Pesantren Terpadu di
Desa Belambangan, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan
Satu kajian yang berobjek material pemikiran teologi Islam pada
kepustakaan banyak dijumpai antara lain:
1. Karya Ilmiah Dalam Bentuk Penelitian
a. Teologi Islam Tentang Kemiskinan karya M. Rofik Mas’ud jurusan
akidah filsafat tahun 2001. menguraikan tentang kajian kritis tentang
relevansi ajaran yang terkandung dalam teologi islam dalam kaitannya
dengan kemiskinan.
b. Pemikiran Teologi Islam Ahmad Hasan ”karya Santoro jurusan
akidah filsafat tahun 2015. Menguraikan apakah jenis teologi Islam
yang diapakai Ahmad Hasan dan adakah kelemahannya.
c. Kehidupan Sesudah Mati DalamTheologi Islam (Study Pemikiran AlGhozali), karya Ali Rahman Irawansyah jurusan Akidah Filsafat tahun
2001. Menguraikan suatu upaya untuk mengetahui kehidupan setelah
mati secaramendalam menurut kajian Islam khususunya pemikiran
seorang theolog sekaligus filusuf islam yakni Al-Ghozali.
2. KaryaI limah Dalam Bentuk Buku
a. Karya penelitian yang berjudul “Corak Pemikiran Kalam Tafsir AlAzhar,” Jakarta, Pustaka Panjimas (1990) karya Yunan Yusuf.
Dideskripsikan antara lain pada bab ketiga tentang pengelompokan
ayat-ayat teologi Islam dalam Al-qur’an. Pada bab ke-empat;
dideskripsikan tentang kemapuan manusia, fungsi wahyu dan konsep

11

iman; selanjutnya Yunan Yusuf pada bab lima, dalam karya tersebut
mendeskripsikan tentang persoalan sifat dan perbuatan Tuhan.
b. Karya teks berbentuk sebuah buku dengan judul: “Teologi
Islam:Aliran-aliran Sejarah Analisah Perbandingan”, Jakarta, UI
Pres, 1993, karya Harun Nasution buku tersebut antara lain
mendeskripsikan

bab

pertama;

dideskripsikan tentang

sejarah

timbulnya persoalan-persoalan dalam teologi Islam, aliran-aliran,
tokoh-tokoh dan pokok-pokok pikiran dalam teologi Islam. Bab
kedua; dideskripsikan tentang analisa perbandingan pokok-pokok
teologis dari aliran-aliran teologi Islam.
c. Karya teks berbentuk sebuah buku dengan judul “Peranan Aliran
Iktijal dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam” karya Yusuf
Sou’YB. Dideskripsikan antara lain; bab pertama dideskripsikan
tentang peranan aliran iktijal dan perkembangan alam pikiran Islam.
Bab kedua; dideskripsikan tentan ke-esaan ilahi menurut aliran iktijal,
bab ketiga; dideskripsikan tentang atribut ajali didalam kaitannya
dengan segala kekaburan. Bab keempat; dideskripsikan tentang kalam
ilahi dalam kaitannya dengan al-qur’an, bab kelima; dideskripsikan
tentang keadilan Tuhan dalam kaitannya dengan irodat dan qodrat
ilahi.
d. Karya teks yang berbentuk sebuah buku dengan judul ilmu kalam,
Jakarta, Widia, 1994, karya K.H. M. Taib Thahir ABD Mu’in.
Dideskripsikan antara lain bab pertama; tentang sejarah dan tauhid,
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bab kedua; tauhid dalam agama-agama bumi. Bab kelima; agama
Islam dan aliran-alirannya.
e. Karya teks yang berbentuk sebuah buku “Post Mu’tazilah: Geneologi
Konflik

Rosunalitas dan Tradisionalisme

Islam” Yogyakarta,

IRCiSod, 2002, karya Richard C. Martin Dkk. Dideskripsikan antara
lain bagian pertama tentang Abdul Jabbar dan Mu’tazilisme klasik.
Bab kedua; dideskripsikan tentan Harun Nasution Mu’tazilah modern.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Memberi

sumbangan

kepada

segala

usaha

pengembangan,

ilmu

pengetahuan, khususnya kepada ilmu filsafat berupa refleksi kritis atas
corak teologi Islam yang dikembangkan dalam konteks ke-Indonesiaan,
khususnya yang dikembangkan pada Pondok Pesantren Ushuluddin di
Desa Belambangan Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan.
2. Menumbuh kembangkan kesadaran kritis dikalangan ilmuan khususnya
bagi yang bergumul dalam bidang spesifikasi teologi Islam. Penting untuk
mengembangkan teologi Islam yang dibangun atas dasar ajaran agama
Islam dalam kontek ke-Indonesiaan.
3. Memberikan sumbangan kepustakaan Islam bagi wacana intelektual
muslim di Indonesia, sehingga dapat menginspirasi lebih jauh tentang
pemikiran teologi Islam secara filosofis dan dapat menjadi kerangka acuan
dasar bagi perkembangan pemikiran teologi Islam selanjutnya.
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E. Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini pertama-pertama bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
secara kritis tentang corak teologi Islam yang diajarkan di Pondok
Pesantren Ushuluddin Terpadu di Desa Belambangan, Kec. Penengahan,
Kab. Lampung Selatan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dan mengkaji sejauh mana
tingkat pengaruh teologi Islam yang diajarkan Pondok Pesantren
Ushuluddin Terpadu di Desa Belambangan, Kec. Penengahan, Kab.
Lampung Selatan, pada santri-santrinya.
3. Mengevaluasi secara kritis teologi Islam yang diajarkan pada Pondok
Pesantren Ushuluddin Terpadu di Desa Belambangan, Kec. Penengahan,
Kab. Lampung Selatan, serta dengan mengungkapkan problem-problem
dasar serta kekurangan dan kelebihan dari teologi yang diajarkannya.
F. Landasan Teori
Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa, Istilah teologi (theology) diambil
dari hasanah dan tradisi skolastik Kristen.18 Secara etimologis teologi berasal dari
kata theos yang "artinya “:Tuhan” dan Logos yang diartikan sebagai “ilmu”

19

.

Maka teologi berarti “ilmu tentang Tuhan” atau “ilmu ketuhanan” atau ilmu yang
membicarakan tentang zat Tuhan dari segala aspeknya dan hubungan-Nya dengan
alam.20

18
Lukman S. Thahir, Studi Islam Interdipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi
dan Sejarah. (Yogyakarta: Qirtas, 2004), h. 104
19
A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam, {Jakarta: Alhusnah, 1980), h.11
20
Ibid
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Dalam kamus New Englis Dictionary istilah teologi diartikan sebagai
“ilmu yang mebicarakan kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala agama dan
membicarakan hubungan dengan Tuhan dan manusia”. Menurut E. Kusnidiningrat
definisi ini memiliki pengertian yang sama dengan yang dijelaskan dalam
Encyclopedia of Relegion dimana teologi diartikan sebagai ilmu yang
membicarakan tentang Tuhan dan hubungan-Nya dengan alam semesta; namun,
sering kali diperluas mencakup keseluruhan bidang agama. Menurut kedua
penelitian ini teologi lebih terkesan bercorak agama, atau dapat dikatakan sebagai
refleksi sistematis tentang agama.21 Atau “uraian yang bersifat pikiran tentang
agama”.22 Namun, teologi juga bisa tidak bercorak agama. Menurut A. Hanafi,
seorang teolog dapat menjelaskan penyelidikannya berdasarkan semangat
penyelidikan bebas, tanpa menjadi seorang agamawan, atau mempunyai pertalian
tertentu dengan suatu agama. Teologi bisa bercorak agama bisa juga tidak
bercorak agama, A. Hanafi mengartikan teologi sebagai ilmu yang membicarakan
tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia, baik berdasarkan kebenaran
wahyu maupun berdasarkan kependidikan akal murni.23
Menurut Abdul Azis Dahlan, teologi, suatu istilah yang berasal dari, dan
biasa dipake oleh, penulis-penulis Barat, dan juga sudah mulai biasa digunakan di
Indonesia.24 Menurut' E. Kusdiningrat, teologi dalam Islam, disepadankan dengan
“ilmu kalam”, ‘aqôit’, ‘ushuluddin’. Penggunaan istilah tersebut

21

setidaknya

Peter L Berger, Kabar Angin dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat modern,
(Jakarta: LP3ES, 1991), h. XI
22
Ibud
23
A. Hanafi, Op Cit, h. 11-12
24
Abud Azis Dahlan, Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam: bagian I pemikiran
Teologi (Jakarta: Beonebi Cipta, 1978), h13
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didasarkan pada asumsi bahwa keduanya mengarahkan pembahasannya pada
aspek-aspek mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya.25
Menurut Yunan Yusuf, cara perkembangan pemikiran Islam umum
dikenal adalah adanya dua cora pemikiran teologi Islam, yakni pemikiran teologi
Islam yang bercorak rasional serta pemikiran teologi Islam yang bercorak
tradisional. Pemikiran teologi Islam yang bercorak rasional adalah pemikiran
teologi Islam yang memberikan kebebasan berbuat dan berkehendak kepada
manusia, daya yang kuat kepada akal, kekuasaan dan kehendak Mutlak Tuhan
yang terbatas serta tidak terikat kepada makna harfiah dan banyak memakai arti
majazi dalam memberi intepretasi ayat-ayat al-qur’an. Pemikiran teologi Islam ini
melahirkan paham rasional tentang ajaran Islam serta menumbuhkan sikap hidup
yang dinamis dalam diri manusia. Faham ini terdapat dalam aliran Mu’tazilah dan
Maturidiyah Samarkhan.26 Selanjutnya dikatakan Yunan Yusuf, sebaliknya
pemikiran teologi Islam bercorak tradisional adalah pemikiran teologi Islam yang
tidak memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat kepada manusia, daya
kecil bagi akal, kekuasaan kehendak Tuhan yang berlaku semutlak-mutlaknya
serta terikat pada makna harfiah dalam memberi interpretasi ayat-ayat Al-Qur’an.
Pemikiran teologi Islam ini akan melahirkan paham tradisional tentang ajaran
Islam serta akan menumbuh suburkan sikap hidup fatalis dalam diri manusia.
Paham ini terdapat dalam aliran As’ariyah dan Maturidiah Bukhara.27

25

E. Kusdiningrat, Op Cit, h.
Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, (Jakarta, Pustaka Panjimas,
1990), h.10
27
Ibid
26
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Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa, dalam sejarah perkembangan
pemikiran Islam umum dikenal adanya dua corak pemikiran teologi Islam, yakni
pemikiran teologi Islam yang bercorak rasional atau liberal. Pemikiran teologi
Islam ini akan melahirkan paham rasional tentang ajaran Islam serta
menumbuhkan sikap hidup yang dinamis dalam diri manusia, dan yang bercorak
tradisional atau teologi kehendak mutlak Tuhan. Pemikiran teologi Islam ini akan
melahirkan paham tradisionalis tentang ajaran Islam serta akan menumbuh
suburkan sikap hidup fatalis dalam diri manusia.

BAB II
TEOLOGI ISLAM DAN PONDOK PESANTREN
A. Teologi Islam
1. Pengertian Dan Makna Teologi Islam
Kata teologi yang sering dipakai pemikir Islam kontemporer,
sesungguhnya tidak berasal dari khazanah dan tradisi Islam. Istilah tersebut
diambil dari khazanah dan tradisi kristiani.1 Pemakaian istilah tersebut tidak
bermaksud menegasikan arti istilah yang sudah ada pada khazanah Islam, dan
juga tidak pula harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif, apalagi istilah
tersebut dapat memperkaya khazanah dan sistemasi pemahaman keagamaan
dan lebih jauh lagi membuka kemungkinan kondisi dialogis antar pemikiran
keagamaan.
Secara etimologi teologi berasal dari kata Yunani, yaitu theos, artinya
Tuhan dan logos, yang berarti pengetahuan, yang kemudian diterjemahkan
menjadi studi, kajian, telaah, pengetahuan. Jadi teologi berarti ilmu tentang
Tuhan.2 Secara terminologi, teologi berarti disiplin yang membahas tentang
Tuhan (realitas Tuhan) dan hubungan Tuhan dengan alam. Teologi juga
sering dimaksudkan sebagai cabang dari filsafat, yaitu suatu bidang filsafat,
yaitu bidang khusus yang mengkaji secara filosofis.3

1

Baharuddin, dkk, Laporan Hasil Penelitian Kelompok Paham Muktazilah Di Indonesia
Dan Implikasinya Pada Perkembangan Pemekiran Teologi Islam, (Bandar Lampung : Lembaga
Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 22
2
M. Baharudin, Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam Kh. Siradjuddin Abas,
(Bandarlampung : Harakindo Publishing, 2014), h. 78
3
Lukman S, Thahir, Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi,
Sejarah,(Yogyakarta : Qirtas, 2004), h. 104
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Dalam historitasnya baik sebagai salah satu cabang filsafat maupun
suatu ilmu yang direalisasikan dengan agama tertentu, theologi menjadikan
rasio instrumen yang dominan dalam menemukan pengetahuan dan dalam
pengolahannya secara sistematis. Namun sesudah adanya kalim sementra
filusuf terhadap adanya sumber lain pada manusia dalam memperoleh
pengetahuan, seperti intuisi dan instink, dan lebih berperannya potensipotensi itu diakui dalam menemukan pengetahuan berupa pengalaman
keagamaan umat beragama, maka dalam theologi pun potensi-potensi tersebut
diklaim sebagai instrumen menemukan pengatahuan walaupun untuk
mengolahnya secara sistematis tetap mengedepankan fungsi rasio.4
Dalam diskursus Ilmu Kalam, istilah teologi tersebut juga sebagai
nama lain dari kalam, perbedaannya adalah istilah teologi adalah istilah yang
biasa digunakan oleh literatur-literatur barat terutama bahasa Inggris, untuk
menyebut Ilmu Kalam dalam Islam. Sedangkan istilah Ilmu Kalam
merupakan istilah yang biasa di gunakan dalam konteks Islam yang
menkolaborasi tentang problema-problema ke-Tuhanan.5
Selanjutnya pengunaan istilah teologi dikalangan uamat Islam,
terutama Indonesia juga semakin bervariasi. Substansinya antara lain adalah
upaya memahami problema-problema empiris dalam relasinya dengan pesanpesan Tuhan.6 Dalam historis kajian problema ke Tuhanan ini masuk dalam
skup kalam klasik, seperti status orang mukmin melakukan dosa besar,
problema iman dan kufur, problema kekuasaan dan kehendak Tuhan,
problema keadilan Tuhan dan lain sebagainya.7

4

Baharuddin, dkk, op, cit, h. 23
ibid
6
Ibid
7
ibid
5

19

Bagi Kuntowijoyo, mereka yang berlatar belakang tradisi ilmu
keislaman konvensional memahami teologi sebagai memahami teologi
sebagai Ilmu Kalam, yaitu suatu disiplin yang mempelajari ilmu keTuhanan
yang bersifat abstrak, normatif dan skolastik.8 Ilmu kalam tidak terlepas dari
sifat abstrak karena kajiannya adalah problema-problema keTuhanan.
Harun Nasution mengatakan bahwa objek pembahasan ilmu kalam
beliau mensistemsikan menjadi, akal dan wahyu, fungsi wahyu, free will and
presdistination, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan,
perbuatan-perbuatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan konsep Iman.9
Dukungan kuat kepada pemaknaan teologi sebagai ilmu kalam, dalam
analisis H. M Amin Abdullah, biasa sebagai contoh bagi kecendrungan
dogmatik kepada pemikir Islam kontemporer, dengan dalih bahwa umat
pendukungya berusaha melestarikan rancangan bangun ilmu kalam karena
dalam pemikiran mereka semua wacana intelektual muslim klasik merupakan
rancangan bangun atau the body of science yang baku, dan bisa bersifat
fungsional unuk membendung aspek negatif depelopment and modernism
dalam segala bidang.10 Bagi Amin Abdullah tradisi pemikiran seperti itu yang
secara sadar dikaji secara turun temurun, berkesinambungan, di kalangan
pesantren bahkan sampai di Perguruan Tinggi Agama Islam.11

286
III

8

Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung : Mizan, 1991),h.

9
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Sampai sejauh ini, perdebatan tentang teologi Islam berkisar pada
tingkat semantik. Mereka yang berlatar belakang tradisi ilmu keislaman
konvensional mengartikan teologi sebagai ilmu kalam, yaitu disiplin yang
mempelajari ilmu ketuhanan yang bersifat abstrak, nurmatif, dan skolastik.
Sementara itu bagi mereka yang terlatih dalam tradisi barat, katakanlah dari
cendikiawan muslim yang tidak mempelajari Islam dari studi-studi formal,
lebih melihat teologi sebagai penafsiran terhadap relitas dalam perspektif
ketuhanan, jadi lebih merupakan refleksi-refleksi empiris.12
Bagi kalangan tradisi ilmu keislaman tranformatif lebih menekankan
pada kajian ulang mengenai ajaran-ajaran nurmatif dalam perbagai karya
kalam klasik, sedangkan kalangan yang terlatih dalam tradisi barat, cenderung
menekankan perlunya reorientasi pengalaman keagamaan pada realitas
kekinian yang empiris.13
Dalam kajian teologi Islam, baik akal maupun wahyu digunakan
sebagai dasar fundamental untuk mengetahui masalah-masalah keTuhanan
dan hubungan manusia terhadap Tuhan, pengunaan akal tersebut melahirkan
dua masalah besar yaitu,: sejauh manakah kemampuan akal mengetahui
Tuhan serta kewajiban-kewajibannya kepada Tuhan, serta kewajibankewajibannya kepada Tuhan dan sejauh manakah fungsi wahyu untuk kedua
masalah tersebut.14
Jika penggunaan dasar fundamental tersebut dihubungkan dengan
masalah sentral dalam teologi, akan lahir juga dua masalah besar, seperti yang
12
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dikutip Baharuddin dari Al-Syahrastani, Ma’rifatullah dan

Ma’rifatu Al-

Husn Wa Al-Qubh, lebih rinci Al-Syahrastani menyebutkan empat masalah
apakah sanggup mengetahui : 1) adanya Tuhan, 2) baik dan buruk, 3)
berterima kasih kepada Tuhan, 4) serta kewajiban melaksanakan yang baik
dan menjauhi yang buruk, yang nantinya menjadi karekteristik dari aliranaliran atau corak-corak teologi Islam.15
2. Karekteristik Teologi Islam
Masalah yang diangkat dalam mengkaji teologi Islam adalah apakah
akal dapat menjangkau empat masalah diatas seluruhnya atau tidak, dalam
pengertian harus menunggu wahyu?
Dalam memberi jawaban diatas para teolog terbagi kedalam dua aliran
pokok yaitu, aliran yang bercorak rasional dan tradisional serta bercorak
moderat, yaitu berada diantara dua aliran liberal dan tradisonal.
a. Teologi Islam Rasional
Perkataan mu’tazilah berasal dai kata “i’tizal”, yang bearti
menyisihkan atau mengasingkan diri. Adapun kaum mu’tazilah berarti
kaum yang mengasingkan diri.16
ada beberapa pendapat yang menerangkan latar belakang
penamaan kelompok mu’tazilah yaitu sebagai beikut.
seorang guru besar di Bagdad, bernama syeikh Hasan Bashri
(meninggal tahun 110 H) memiliki murit yang bernama Washil Bin Atha’,
pada suatu hari imam Hasan Al-Bashri mengadakan halaqoh di masjid
15
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bashrah dan menerangkan bahwa orang islam yang beriman kepada Allah
dan RosulNya kemudian melakukan dosa besar, orang tersebut tetap
muslim, hanya saja dia telah berbuat durhaka, apabila meningga dunia
sebelum bertaubat ia akan masuk neraka terlebih dahulu untuk menerima
hukuman atas pebuatan dosanya. Akan tetapi setelah menjalankan
hukuman tersebut ia akan dikeluarkan dari neaka dan di masukkan ke
dalam surga sebagai seorang mukmin dan muslim.
Washil Bin Atha’ tidak sependapat dengan gurunya. Dia
memberontak dan mendirikan majlis tersendiri di pojokan majlis bashrah.
Sejak itu, Wasil Bin Atha’ disebut orang sebagai mu’tazilah karena
mengasingkan diri dari gurunya. Dalam pengasingan diri itu dia diikuti
oleh seorang kawannya bernama Umar Bin Ubeid.17 Sejarah tidak
mencatat tanggal kapan tanggal, hai dan bulannya, tetapi dapat dipastikan
bahwa gerakan Washil bin Atha’ dimulai pada tahun 120 H, yakni ketika
dia berusia 40 tahun dan dia dilahirkan pada tahun 80 H. jadi dapat
dikatakan bahwa pemulaan munculnya paham mu’tazilah pada permulaan
abad ke-2 dengan gurub besarnya Washil Bin Atha’(tahun 100-125 H).
Ada pula yang mengatakan bahwa latar belakang penamaan
Mu’tazilah ialah karena pengasigannya dari masyarakat. Menurut pendapat
ini, orang-orang mu’tazilah pada mulanya adalah orang-orang syi’ah yang
patah hati akibat menyerahkan Khalifah Mua’awiyah dari bani Umayah.18
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Kaum mu’tazilah adalah kaum yang menghebohkan dunia Islam
selama 300 tahun pada abad-abad permulaan Islam. Dalam sejarahnya
kaum mu’tazilah pernah membunuh ribuan ulama Islam, diantaranya
adalah ulama Islam yang terkenal bernama Syiekh Buwaithi, imam
pengganti imam Syafi’i dalam suatu peristiwa yang disebut “peristiwa
Quran makhluk”. Imam Ahmad Bin hanbal, pendiri mazhab Hanbali
mengalami pula siksaan dalam penjara selama 15 tahun akibat peristiwa
itu. Disamping wataknya yang keras, mu’tazilah juga memiliki karekteistik
lain yang membedakannya dari kelompok lain, yaitu diantranya:
1) Kedudukan Akal Menurut Mu’tazilah
Dalam

masalah-masalah

diatas

yakni

sejauh

manakah

kemampuan akal mengetahui Tuhan serta kewajiban-kewajibannya
kepada Tuhan dan sejauh manakah fungsi wahyu untuk masalah
tersebut. Aliran teologi rasional berpendapat bahwa empat masalah
pokok diatas dapat dijangkau akal, karenanya wahyu bagi aliran ini
tidak mempunyai fungsi.19 Sebagai contoh tentang Mi’raj Nabi
Muhammad SAW yang ditolak kaum ini karena menurut mereka
bertentangan dengan akal, sekalipun ada ayat Al-Quran atau Hadis
sahih dari Nabi yang menyatakan keberadaannya.
Mu’tazilah menolak adanya kebangkitan di alam kubur dan
siksanya, hal ini bertentangan dengan akal karena mustahil orang yang
sudah mati dan terbaring dalam tanah sesempit itu dibangunkan dan
disuuh duduk , walaupun ada Hadis sahih yang menyatakan hal itu.20
19
20
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Aliran

ini

mendudukkan

tinggi

pada

rasio

manusia,

memberikan kebebasan kepada manusia. Abdul Al-Jabbar salah satu
tokoh aliran rasional bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk
berbuat dan berkehendak, manusia menciptakan perbuatan-perbuatan
sendiri. Berbuat baik dan buruk, patuh atau tidak patuh kepada Tuhan,
atas kehendak dan kemauan manusia itu sendiri. Sedangkan
kemampuan untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri
manusia sebelum manusia melakukan perbuatan.21
Dalam buku fi al falsafah: manhaj wa tatbiqu al-juz al sani,
karya Ibrahim Madkour, mengelaborasi tentang problema kebebasan,
dalam buku tersebut Ibrahim Madkour menyatakan bahwa aliran
teologi rasional / Muktazilah percaya kepada kebebasan tersebut,
aliran ini berpendapat, bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan
yang

muncul

dari

kebebasan

sempurna,

karena

akan

mengkonsekuensikan tanggung jawab, aliran ini merealisasikan ide
kebebasan berbuat dan berkehendak dengan butir kedua dari lima
butir yang mereka anut yaitu keadilan.22
Aliran ini memandang, bahwa keadilan Allah menjadi hilang
jika seseorang dituntut harus bertanggungjawab atas perbuatannya
yang tidak dikehendakinya. Ibrahim Madkour membagi perbuatan
manusia menjadi dua bagian, yaitu : pertama, Ikhtiariah , yaitu
tindakan-tindakan yang dituju rasional manusia dengan berdasarkan
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pada pengetahuan dan kehendak, perbuatan-perbuatan jenis ini
merupakan alasan bagi taklif seperti sholat dan puasa. Kedua, idtirar,
yaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan sendirinya, tanpa
campur tangan dari kehendak manusia, seperti api membakar dan
menggigil ketika dingin. Perealisasian perbuatan tersebut kepada
manusia kadang-kadang secara aligoris (majasi) karena perbuatan
tersebut terjadi ditangannya.23
Di dalam aliran ini juga hanya dengan prinsip kebebasan ini
manusia secara moral dapat dituntut tanggung jawabnya dikemudian
hari. Prinsip “janji” dan ancaman”(alwa’adu wal wa’idu) yang akan
dilaksanakan di hari kemudian tidak bisa dipahami tanpa adanya
prinsip “kebebasan” tadi. Dan sebaliknya prinsip kebebasan juga
hanya akan berarti kalau ada “janji dan ancaman” yang setimpal
dikemudian hari.24
Muktazilah yakin bahwa pembalasan di akherat semata-mata
ditentukan oleh amal perbuatan manusia yang diambilnya sendiri
secara bebas merdeka. Tuhan harus membalas keburukan atas setiap
tindakan buruk dan harus membalas kebaikan atas perbuatan baik,
inilah yang telah memastikan Tuhan untuk bertindak seadil-adilnya.
Bermula dari prinsip kebebasan manusia, maka sifat yang paling
menonjol dari Tuhan, menurut Muktazilah keadilaNya.Tuhan tidak
bisa kecuali harus bertindak yang terbaik bagi manusia.25
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Dilain pihak manusia yang bebas dan bertanggung jawab itu
pastilah manusia yang memiliki kemampuan yang memungkinkan
dirinya menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.
Kemampuan itu demikian Muktazilah sudah diberikan Tuhan nalar
atau rasio. Dengan akalnya manusia tumbuh sebagai makhluk yang
mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak lain untuk menentukan
jalan hidupnya, baik atau buruk (al-hasan wal-aqbh) bukanlah sesuatu
yang harus didikte oleh siapapun juga, diluar diri manusia sendiri.26
Pada poin ini Muktazilah dikenal sebagai aliran pemikiran yang
rasionalistik yang cenderung untuk mengunggulkan otoritas akal atas
naqal.
b. Teologi Islam Tradisional
Aliran ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali Bin Ismail Al-Asy’ari.
Pada mulanya ia adalah pengikut dari aliran Muktazilah yang kemudian
keluar karena menentang faham yang terdapat dalam aliran tersebut,
sebagaimana diungkapkan oleh Harun Nasution, Al-Asy’ari keluar dari
golongan Muktazilah sekitar tahun 300 H dan selanjutnya membentuk
aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri.27
Adapun pendapat yang dikemukakan oleh aliran ini adalah
menentang ajaran muktazilah yang lebih mengedepankan rasio, sedangkan
dalam pembahasan mengenai perbuatan manusia
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Masalah kekuasaan Tuhan, aliran ini berpendapat bahwa Tuhan
berkuasa mutlak dan tidak ada satupun yang wajib bagi Tuhan. Tuhan
berbuat sekehendak-Nya dan tidak sama sekali mempunyai kewajiban
terhadap hambaNya.
Bagi aliran teologi tradisional karena menempatkan kemampuan
yang lemah pada akal, fungsi wahyu sangat dominan. Tanpa diberitahukan
oleh wahyu, manusia yang tidak mengetahui mana yang baik dan mana
yan buruk, manusia tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajibankewajibannya. Tanpa diberi tahu oleh wahyu manusia akan bebas
melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa mempertimbangkan mana
yang baik dan mana yang buruk, sebab manusia belum diberitahu oleh
Tuhan mana yang baik dan mana yang buruk. Atas dasar ini pula menurut
teologi tradisional manusia tidak akan diazab kelak di akherat bila ia
melakukan kejahatan.
Sebagai implikasi pemikirannya di atas, bagi aliran ini perbuatan
manusia bukanlah diciptakan oleh manusia itu sendiri, tetapi diciptakan
Tuhan. Aliran ini juga mengingkari bahwa perbuatan manusia bukanlah
perbuatannya dalam arti sebenarnya, karena dipaksa oleh Tuhan. Karena
itulah Asy’ari sebagai penganut dan pembangunan aliran ini mengajukan
teori kasb atau acquisition yang diberi makna sebagai perolehan.
Asy’ari mengemukakan suatu teori yang disebut denga al-Kasb,
yaitu suatu teori untuk menggambarkan hubungan natar perbuatan manusia
dengan daya yang dihubungkan dengan Tuhan, arti kasb yang dinyatakan
asy’ari dan pengikut-pengikutnya seperti yang ditulis oleh A. Hanafi
sebagai berikut :
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Al-Asy’ari dan pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan kasb ialah berbarengannya perbuatan manusia dengan
Tuhan. Artinya apabila seseorang hendak melakukan suatu perbuatan,
maka pada saat itu juga Tuhan mengadakan kesanggupan manusia untuk
mewujudkan perbuatan tersebut. Dengan perbuatan inilah ia mendapatkan
perbuatannya, tetapi tidak menciptakannya.28
Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut
bukanlah perbuatan manusia, dengan daya dan kehendaknya sendiri
melainkan manusia hanya menerima atau tempat berlakunya perbuatan
Tuhan.
Al-kasb dikemukakan oleh aliran ini, menempatkan posisi manusia
pada keadaan tidak bebas dan tidak berkuasa dalam mewujudkan
perbuatannya. Hal ini masih membawa aliran ini pada faham Jabariah,
sebagaimana yang diekmukakan A. Hanafi bahwa pemikiran Asy’ari dalm
soal qodha dan qodar termasuk aliran Jabariah, bukan lagi aliran ditengahtengah antara Jabariah dan Muktazilah.29
Bagi aliran tradisional, kesanggupan manusia untuk mewujudkan
perbuatannya tersebut tidak akan terwujud sebelum adanya perbuatan
Tuhan. Dengan cara itulah manusia melakukan suatu perbuatan, dalam arti
tidak menciptakan. Penciptaan perbuatan pada esensinya adalah Tuhan.
Dengan demikian kemampuan manusia keliatannya tidak efektif dalam
kasb karena bagaimanapun manusia tetapi tidak mempunyai efek. Hal
28
29

A. Hanafi, Theology Islam “Ilmu Kalam”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), 157
Ibid, h. 159

29

yang efek dalam mewujudkan perbuatan manusia tidak tetap pada
kemauan Tuhan. Pada akhirnya manusia hanya ditempatkan Al- Asy’ari
pada posisi pasif, karena tanpa adanya kemauan dan perbuatan Tuhan
manusia tidak mampu mewujudkan perbuatnnya.
Sedangkan untuk sifat-sifat Tuhan,

aliran ini berbeda dengan

aliran muktazilah. Tuhan menurut Asy’ari, mempunyai sifat-sifat, seperti
sifat mengetahui, hidup berkuasa, mendengar. Melihat dan lain-lain.Tuhan
atau Zat Tuhan bukanlah pengetahuan, kehidupan, pendengaran,
penglihatan dan sebagainya. Tetapi adalah yang mengetahui, yang hidup,
yang mendengar, yang berkuasa, yang melihat, dan seterusnya. Tuhan
menurut Asy’ari mustahil mengetahui, mendengar atau melihat dengan
zat-Nya.30 Dalam keterangan Asy’ari terkandung pengertian bahwa sifatsifat Tuhan bukanlah zat Tuhan yang dipahami muktazilah, sifat-sifat
dalam pemahaman Asy’ari itu sesuatu yang lain dari zat Tuhan.
Aliran ini menolak paham Antropomorfisme, yakni paham yang
menyatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani yang sama
manusia. Asy’ari menegaskan bahwa Tuhan mempuyai dua tangan, tapi itu
tidak diartikan rahmad atau kekuasaan Tuhan. Tuhan hidup dengan hayat,
yang tidak sama dengan hayat manusia, ia mempunyai dua tangan yang
tidak sama dengan tangan manusia. Tuhan mempunyai mata dan tangan
yang tidak dapat diberikan gambar atau definisi.31
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Selanjutnya Asy’ari berpendapat bahwa Tuhan, kendati bersifat
imateri, akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala pada hari
akherat. Yang tidak dapat dilihat, menurut Asy’ari hanyalah yang tidak
mempunyai wujud. Yang mempunyai wujud mestilah dapat dilihat, Tuhan
berwujud dan karena itu ia dapat dilihat.
c. Teologi Islam Moderat
Teologi moderat adalah satu aliran teologi Islam yang mengambil
posisi diantara keduanya atau mengambil posisi jalan tengah, khususnya
dalam menjawab empat masalah diatas. Diantara aliran teologi moderat ini
ada yang lebih dekat kepada aliran teologi tradisional dan teologi rasional.
Pertama, yaitu aliran teologi moderat aliran samarkand, teologi
tersebut di bangun oleh Al-Maturidi, dan corak teologinya hampir
mendekati teologi rasional, kedua, yakni aliran teologi moderat aliran
bukhara, aliran teologi tersebut dibangun oleh Al-Bazdawi dan corak
teologinya lebih dekat kepada aliran teologi tradisional.32
1) Teologi Moderat Aliran Samarkand
Teologi ini dibangun oleh Al-Maturidi, dan corak teologinya
hampir mendekat teologi rasional. Untuk membuktikan bahwa teologi
Samarkand lebih dekat pada aliran teologi rasional, berikut beberapa
pemikiran-pemikiran teologi tersebut.
Masalah akal dan wahyu dalam pemikiran teologi dikaji
dalam konteks manakah di antara kedua akal dan wahyu tersebut
yang menjadi sumber pengetahuan utama untuk mendapatkan
pengetahuan keagamaan yakni, mengetahui Tuhan, tentang apa yang
32
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baik dan buruk, serta tentang berterima kasih kepada Tuhan dan
kewajiban menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk.
Bagi aliran ini karena akal manusia sudah mengetahui tiga
masalah di atas maka wahyu disini berfungsi memberi konfirmasi
tentang apa yang telah dijelaskan oleh akal. Menurut aliran ini wahyu
tetap diperlukan. Wahyu diperlukan untuk memberitahu manusia
sebagaimana cara berterim kasih keada Tuhan. menyempurnakan
pengetahuan rasio tentang mana yang baik dan mana yang buruk serta
menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia
di akhirat.33
Masalah kebebasan manusia, teologi ini membagi perbuatan
kepada dua masalah yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia.
Perbuatan Tuhan mengambil corak penciptaan daya dalam diri
manusia, sedangkan pemakaian kemapuan atau daya tersebut adalah
perbuatan manusia sendiri. Karenanya manusia dalam pemikiran
teologi moderat aliran maturidiyah mempunyai kebebasan dalam
melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan
manusia sendiri dalam arti sebenarnya, bukan dalam arti kiasan.
2) Teologi Moderat Aliran Bukhara
Aliran ini di dirikan oleh Al-Bazdawi. Perbedaan teologis
antara teologi moderat Bukhara terletak pada permasalahan kewajiban
mengetahu Tuhan. Bagi aliran Samarkand yang mewajibkan
mengetahui Tuhan dengan rasio, sedangkan bagi teologi moderat
aliran Bukhara yang mewajibkan hal tersebut adalah wahyu.
33
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Demikian juga tentang masalah kewajiban melaksanakan hal
yang baik dan meninggalkan yang buruk, kalau dalam pandangan
teologi moderat, aliran Bukhara juga harus dengan wahyu. Maka
empat masalah teologi Islam sebagaimana dipaparkan di atas, yang
dapat diketahui melalui akal menurut teologi aliran Bukhara hanya
dua hal: yakni, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang
buruk. Sedangkan dua masalah yang lainnya, yakni kewajiban
berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban menjalankan yang baik
dan menjauhi yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu.
Dalam masalah free will, yakni paham kebebasan manusia dan
teologi tersebut berpandangan, bahwa Tuhan yang menentukan
perbuatan manusia. Karenanya dalam masalah ini seperti dianut
paham Jabariah.
3. Teori-Teori Teologi Islam Menurut Para Tokoh
Istilah teologi Islam terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian
tersendiri. Yakni kata teologi dan kata Islam. Kedua kata ini memiliki
pengertian secara komerhensif maka ada haikatnyaakan melahirkan
pengertian yang utuh tentang teologi Islam secara akurat dan argumentatif.
Kata teologi yang bergandengan dengan Islam merupakan ilmu membahas
tentang fakta-fakta dan gejala-gejala agama dan hubungan-hubungan antara
Tuhan dan manusia atau juga sering disebut dengan iman.
Membahas tentang fakta-fakta dan gejala-gelaja agama dan hubunganhubungan antara Tuhan dan manusia banyak menimbulkan perbedaan
pemikiran antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pemahaman
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tersebutlah yang menimbulkan munculnya golongan-golongan seperti halnya
Asy’Ariyah, Qodariyah, Jabariyah dan lain-lain.
Berikut beberapa pendadapat pemikiran teologi Islam menurut
beberapa ahli:
a. Pemikiran Kalam Ismail Al-Faruqi
Memiliki nama Ismail Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina pada
tanggal 1 januari 1921. Predikat sarjana muda di perolehnya dari
Amerika University, Bairut Jurusan Filsafat pada tahun 1941.34
Ada beberapa pemikiran kalam yang dijelaskankan oleh AlFaruqi diantaranya yaitu:
1) Tauhid Sebagai Inti Pengalaman Agama
Menurut Al-Faruqi inti pengalaman agama adalah Tuhan.
Dua kalimah syahadat menempati posisi paling utama dalam setiap
kedudukan, tindakan dan pemikiran setiap mukmin. Kehadiran
Tuhan mengisi kesadaran muslim dalam waktu kapanpun dan dalam
keadaan apapun, bagi kaum muslim Tuhan merupakan obsesi yang
agung. esensi pengalaman agama dalam Islam tidak lain dari
realisasi prinsip bahwa hidup dan kehidupan itu tidak sia-sia.
2) Tauhid Sebagai Pandangan Dunia
Menurut Al-Faruqi tauhid merupakan pandangan umum
tentang realitas, kebenaran, dunia, dan ruang waktu, sejarah manusia
dan takdir.
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3) Tauhid Sebagai Inti Sari Islam
Esensi peradaban Islam adalah Islam, dan esensi Islam adalah
tauhid atau penegasan Tuhan. Tidak ada satu perintah pun dalam
Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid, tanpa tauhid Islam tidak
akan ada
4) Tauhid Sebagai Prinsip Sejarah
Tauhid menempatkan manusia pada suatu etika berbuat atau
bertindak, yaitu etika ketika keberhargaan manusia sebagai pelaku
moral di ukur dari tingkat keberhasialan yang dicapainya dalam
mengisi aliran ruang dan waktu. Eskatologi Islam tidak memiliki
sejarah formatif. Ia lahir lengkap dalam Al-Quran dan tidak
mempunyai kaitan dengan situasi para pengikutnya pada waktu
kelahirannya, seperti dalam agama Yahudi atau Kristen ia dipandang
sebagai klimaks moral bagi kehidupan di atas bumi.
5) Tauhid Sebagai Prinsip Etika
Tauhid menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan amanatNya kepada manusia, suatu amanat yang tidak mampu dipikul oleh
langit dan bumi, amanat yang mereka hindari dengan penuh
ketakutan. Amanat llahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari
kehendak Ilahi, yang sifatnya mensyaratkan bawa ia harus
direalisasikan dengan kemerdekaan dan manusia adalah satu-satunya
makhluk yang mampu melaksanakannya. Dalam Islam etika tidak
dapat dipisahkan dari agama dan dibangun di atasnya.
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6) Tauhid Sebagai Prinsip Metafisika
Alam adalah ciptaan dan anugerah yang maha kuasa, ia
bersifat teologis sempurna dan teratur. Sebagai anugerah ia
merupakan kebaikan yang tidak mengandung dosa yang disediakan
untuk manusia, tujuannya untuk memungkinkan manusia melakukan
kebaikan dan mencapai kebahagiaan, keteraturan bertujuan dan
kebaikan menjadi ciri dan meringkas pandangan Islam tentang alam.
7) Tauhid Sebagai Prinsip Etika
Tauhid menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan
amanatnya kepada manusia, suatu amanat yang tidak mampu dipikul
oleh langit dan bumi, amanat yang mereka hindari dengan penuh
ketakutan. amanatIlahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari
kehendak Ilahi, yang sifatnya mensyaratkan bahwa ia harus
direalisasikan dengan kemerdekaan dan

manusia adalah satu-

satunya makhluk yang mampu melaksanakannya. Dalam Islam etika
tidak dapat dipisahkan dari agama dan di bangun di atasnya.
8) Tauhid Sebagai Prinsip Tata Sosial
Islam tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan
yang lainnya, semua manusia dianggap sama kedudukanya di mata
Allah. masyarakat Islam adalah masyarakat yang terbuka dan setiap
manusia boleh bergabung dengannya, baik sebagai umat Islam
maupun sebagai yang dilindungi. Masyarakat Islam harus berusaha
mengembangkan dirinya untuk mencangkup seluruh umat manusia.
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9) Tauhid Sebagai Prinsip Ummah
Al-Faruqi menjelaskan prinsip ummah tauhid menjadi empat
identitas, Pertama, menentang etnosentrisme, maksudnya tata sosial
Islam adalah mencangkup seluruh umat manusia tanpa terkecuali,
tidak hanya untuk segelintir etnis. Kedua, universalisme, maksudnya,
Islam bersifat universal dalam arti mencangkup seluruh umat
manusia. Ketiga, totalisme, maksudnya Islam relevan dengan semua
bidang kegiatan hidup manusia dan mencangkup seluruh aktivitas
pada ruang dan waktu. Keempat, tata social Islam adalah
kemerdekaan, jika dibangun dengan kekerasaan atau memaksa
rakyat, Islam akan kehilangan sifatnya.
10) Tauhid Sebagai Prinsip Keluarga
Al-Faruqi memandang bahwa selama tetap melestarikan
identitas mereka dari komunisme dan idiologi Barat, umat Islam
menjadi masyarakat yang selamat dan menempati kedudukan yang
terhormat, keluarga Islam mempunyai peuang lebih besar untuk tetap
lestari sebab di topang oleh hukum Islam dan detreminisi oleh
hubungan erat dengan tauhid.
b. Pemikiran Kalam Tradisional Muhammad Rasyid Ridha
Untuk mengetahui corak teologi Al-Ridha, maka harus ditinjaui
terlebih dahulu pendapatnya tentang permasalahan-permaslahan teologi
Islam.
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Ridha mengakui dan menetapkan adanya sifat-sifat Tuhan, sifatsifat Tuhan bersifat azali dan kekal, sebab tidak dapat dipisahkan dari zat
Tuhan. Sifat-sifat Tuhan tergambar dalam al-asma al-husna. Sifat Tuhan
tidak sama dengan sifat manusia. Ilmu Tuhan tidak timbul seperti ilmu
manusia dan tidak diperoleh dengan panca indra dan akal. Sifat Tuhan
tidak dapat dibayangkan bagaimana cara ( laisa kamistlihi syai’un).
Ridha menghindari pembebasan sifat dan zat Tuhan karena tidak data
dijangkau akal manusia.
Oleh karenanya ia menafsirkan ayat-ayat zanny secara leteral
sebagai mana adanya dalam Al-Quran. Ia berkeyakinan bahwa sifat-sifat
jasmaniyah pada Allah tidak sama dengan sifat-sifat jasmaniyah ada
makhluk.35
Lebih lanjut Ridha menegaskan bahwa ayat-ayat tajassum harus
di imani tanpa mempersoalkan hakikat sifat Tuhan. Mempersoalkan
hakikat sifat Tuhan termasuk urusan bid’ah. Kemampuan akal manusia
snagat terbatas untuk mengungkpakna makna sebenarnya dari ayat-ayat
tajassum (antropomorfisme).
Menurut Ridha akal bereran terhadap persoalan-persoalan yang
tidak disebut secara rinci oleh Al-Quran dan Hadis serta untuk
mengetahui ajaran Islam yang berhubungan dengan muammalat atau
kehidupan duniawi. Dalam bidang ibadah khasanah akal tidak mamu
mengetahuinya. Akal manusia tidak data mengetahui Tuhan dan segala
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kewajiban terhadap-Nya. Adapun untuk memperoleh hikmah dan hujjah
serta kemantapan pemahaman tentang ketuhanansetelah mengikuti
wahyu, akal manusia mempunyai fungsi yang sangat signifikan dan
kedudukan tinggi. Dalam pandangan Ridha, wahyu lebih banyak
berfungsi sebagai informasi dari pada konfirmasi. Wahyu berfungsi
memberikan informasi tentang segala perincian terhadap apa-apa yang
diinformasikan wahyu. Oleh karenanya wahyu memiliki kedudukan yang
lebih tinggi.
Wahyu dalam pandangan Ridha berfungsi untuk memberikan
informasi kepada manusia tentang persoalan-persoalan keyakinan
bersyukur kepada Allah dan memberikan ketentuan umum dan bersifat
garis besar tentang perbuatan-perbuatan yang diterakan syari’at.36
c. Pemikiran Kalam Harun Nasution
Harun Nasution lahir pada hari selasa 23 september 1919 di
Sumatera. Ia lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir merangkap kuliah di
Universitas Amerika di Mesir, melanjutkan pendidikan ke Mc. Gill,
Kanada pada tahun 1962. Sedangkan beberapa pemikiran kalam Harun
Nasution diantaranya:
1) Peranan Akal
Menurutnya akal adalah melambangkan kekuatan manusia
karena

akallah

manusia

mempunyai

kesanggupan

menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya.
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Bertambah

tinggi

akal

manusia

bertambah

tinggilah

kesanggupannya menghadapi kekuatan lain. Tema Islam Agama
Rasional dan Dinamis sangat kuat bergema dalam tulisan-tulisan
Harun Nasution, terutama dalam bukunya Akal Dan Wahyu Dalam
Islam,Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah analisa Perbandingan,
Dan Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Muhammad Abduh.
Dalam ajaran Islam akal memunyai kedudukan tinggi dan banyak
dipakai bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran
keagamaan Islam sendiri. Pemakaian akal dalam Islam di
perintahkan Al-Quran sendiri.37
2) Pembaharuan Teologi
Pembaharuan teologi, yang menjadi predikat Harun Nasution
pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan
kemunduran umat Islam adalah di sebabkan ada yang salah dalam
teologi mereka.Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum
modernis lain pendahulunya yang memandang perlu untuk kembali
kepada teologi Islam yang sejati.
Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam
denga teologi fatalistik, irasional, pre-determinisme serta penyerahan
nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan
keterbelakangan. Dengan demikian jika hendak mengubah nasib
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umat Islam, menurut Harun Nasution umat Islam hendaklah
mengubah teologi mereka menurut teologi yang berwatak free-will,
rasional serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini
selanjutnya menemukan teologi dalam khasanah Islam klasik sendiri
yakni teologi muktazilah.38
3) Fungsi Wahyu Dan Akal
Wahyu berfungsi memberikan informasi bagi manusia. Yang
dimaksud memberi informasi disini yaitu wahyu memberi tahu
manusia,

Bagaimana

cara

berterimakasih

kepada

Tuhan,

menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan mana yang
buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman akan diterima
manusia di akherat.
Memang sulit membuktikan kekuatan wahyu tetapi kita tidak
mampu mengelak sejarah wahyu ada, oleh karena itu wahyu diyakini
memiliki kekuatan karena beberapa faktor antara lain :
 Wahyu ada karena ijin dari Allah atau wahyu ada karena
pemberian Allah.
 Wahyu lebih condong melalui dua mukzizat yaitu Al-Quran
dan Hadis
 Membuat suatu keyakinan ada diri manusia
 Untuk memberi keyakinan penuh pada hati tentang adanya
alam gaib
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 Wahyu turun melalui ucaan para nabi.
Sedangkan akal memiliki fungsi dalam kehidupan diantara
lain:
 Sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan
 Sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan
dating
 Sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan tingkah laku
yang benar.
4) Hubungan Akal Dan Wahyu
Salah satu fokus Harun Nasution adalah hubungan antara
akal dan wahyu, ia menjelaskan bahwa hubungan antara keduanya
memang

menimbulkan

pernyataan.

Tetapi

keduanya

tidak

bertentangan. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa
wahyu sudah mengandung segala-galanya.Wahyu bahkan tidak
menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Intinya akal dipakai
untuk memahami wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal
hanya

memberi

interpretasi

kepada

wahyu,

sesuai

dengan

kecendrungan dan kesanggupan pemberi interpretasi.Yang di
pertentangkan dalam sejarah Islam sebenarnya bukan akal dan
wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari wahyu dengan penafsiran lain
dari wahyu itu juga.
d. Pemikiran Kalam Hasan Hanafi
Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat benteng
Salahuddin, daerah perkampungan AL-Azhar. Ia berasal dari keluarga
musisi, pendidikannya diawali dengan menamatkan pendidkan dasar, dan
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melanjutkan studi di Madarasah Tsanawiyah Kholil Agha di Kairo, yang
diselesaikan selama empat tahun. Ia pernah memempuh pendidikan
Universitas Sorborne Prancis pada tahun 1956-1966, di Prancis inilah dia
dilatih untuk berfikir secara metodologis melalui kuliah-kuliah ataupun
bacaan-bacaan atau karya-karya orientasi. Berikut penejelasan tentang
pemikiran kalam Hasan Hanafi.
1) Kritik Terhadap Teologi Tradisional
Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional
Hanafi menegaskan perlu merubah oreintasi perangkat konseptual
sistem kepercayaan (teologi) sesuai dengan perubahan kontek politik
yang terjadi. Teologi tradisional menurut Hanafi lahir dalam kontek
sejarah ketika inti keislaman kepercayaan yakni transendensi Tuhan,
diserang oleh wakil-wakil dari sekte-sekte dan budaya lama. Teologi
ini dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan untuk
memelihara kemurniannya sementara itu, konteks social politik
sekarang sudah berubah. Islam mengalami berbagai kekalahan di
berbagai medan perrtempuran sepanjang periode kolonialisme. Oleh
karena itu, kerangka koseptual masa-masa permulaan yang berasal
dari kebudayaan klasik harus dirubah menjadi kerangka konseptual
baru yang berasal dari kebudayaan modern.
Selanjutnya Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah
pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan kesejarahan
melainkan merefleksikan konflik-konflik sosial politik. Oleh karena
itu kritik teologi merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan.
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Sebagai produk pemikiran manusia, teologi terbuka untuk dikritik.
Menurut Hanafi teologi sesungguhnya bukanlah ilmu tentang Tuhan,
yang secara etimologi berasal dari kata teos dan logos, melainkan
ilmu tentang kata (ilm al-kalam). Teologi bukan merupakan ilmu
tentang Tuhan karena Tuhan tidak tunduk pada ilmu. Tuhan
mengungkapkan diri dalam sabdanya yang berupa wahyu. Ilmuan
kata adalah ilmu tafsir yaitu hermeunitik, yang merupakan ilmu
tentang analisis percakapan, bukan hanya dari segi bentuk-bentuk
murni ucapan, melainkan dari segi konteknya yaitu pengertian yang
merujuk pada dunia. Wahyu sebagai manefestasi kemauan Tuhan,
yaitu sabda yang dikirim pada manusia yang mempunyai muatanmuatan kemausiaan.
Secara praktis Hanafi menunjukkan bahwa teologi tradisonal
tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup dan
memberi motivasi tindakan dalam kehidupan konkrit umat manusia.
Secara praksis, teologi tradisional gagal menjadi idiologi yang
fungsional bagi kehidupan nyata masyarakat muslim. Kegagalan
para teolog tradisonal disebabkan oleh para penyusun teologi yang
tidak mengaitkannya dengan kesadaran murni dan nilai-nilai
perbuatan

manusia.

Akibatnya

muncul

keterpecahan

antara

keimanan teoritik dengan amal praktisnya diakalangan umat. Ia
menyatakan baik secara individual maupun sosial umat ini dilanda
keterceraiberaian dan terkoyak-koyak.
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Secara individual pemikiran manusia terputus dengan
kesadaran , perkataan atau pun perbuatannya. Keadaan serupa akan
mudah melahirkan sikap-sikap moral ganda atau sinkritisme
kepribadian. Fenomena sinkritis ini tampak dalam kehidupan umat
Islam saat ini, sinkritisme antara kultur keagamaan dan sekularisme
(dalam kebuadayaan), antara tradisional dan modern (peradaban),
antara timur dan barat (politik), antara konservatisme (sosial) dan
antara kapitalisme dan sosialisme (ekonomi).39
2) Rekonstruksi Teologi
Melihat

sisi

kelemahan

teologi

tradisonal,

Hanafi

mengajukan saran rekonstruksi teologi, menurutnya mungkin untuk
memfungsikan teologi menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi
masa kini yaitu dengan melakukan rekonstruksi dan revisi, serta
membangun kembali epistimologi lama yang rancu dan palsu
menuju epistimologi baru yang sahih dan lebih segnifikan.
Tujuan rekonstruksi teologi Hanafi adalah menjadikan
teologi tidak sekedar dogma-dogma keagamaan yang kosong tetapi
menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial yang menjadikan
keimanan-keiamanan tradisional berfungsi secara aktual sebagai
landasan etik dan motivasi manusia.
Langkah-langkah melakukan rekonstruksi teolog dilatar
belakangi oleh tiga hal, pertama, kebutuhan akan adanya sebuah
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teologi yang jelas di tengah-tengah pertarungan global antara
berbagai idiologi, kedua, pentingnya teologi baru ini bukan pada sisi
teoritiknya, melainkan juga terletak pada kepentingan praktis untuk
mewujudkan idiologi sebagai gerakan dalam sejarah. Salah satu
kepentingan teologi ini adalah memecahkan problem pendudukan
tanah di Negara-negara muslim, ketiga, kepentingan teologi yang
bersifat praktis (amaliyah fi’liah) yaitu secara nyata.
e. Pemikiran Kalam M. Quraish Shihab
M. Quraish Shihab memiliki pemikiran yang tidak monoton dan
klasik, tradisional, normativ. Akan tetapi juga memiliki pemikiran
modernis, kritis, historis, kontemporer. Meskipun demikian ia tetap
berpegang teguh pada analisa Al-Quran. Berdasarkan dari Al-Quran ia
berusaha untuk membumikan kalam (teologi Islam), agar diterima oleh
penduduk bumi .
Dalam ranah sosial selama ini hanya penduduk langit dan orangorang pengkaji saja yang mengetahui tentang teologi Islam, sehingga
penduduk bumi atau masyarakat luas menjadi golongan awam tentang
hal itu. Dengan demikian ilmu kalam atau teologi Islam haruslah
dibumikan ke dalam ranah sosial, khususnya di Indonesia sebagai negara
dengan kuantitas muslim terbesar di dunia.
1) Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Akal
Akal adalah daya pikir yang bila digunakan dapat mengantar
seseorang

untuk

mengerti

dan

memahami

sesuatu

yang
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dipikirkan.40Akal dalam pengertian Islam tidaklah otak melainkan
daya fikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang
digambarkan dalam Al-Quran, memperoleh pengetahuan dengan
memperhatikan alam sekitarnya.
Akal dalam pengertian inilah yang dikontraskan dalam Islam
dengan wahyu dengan membawa pengetahuan dari luar diri manusia,
yaitu Tuhan. Akal juga bermakna tali pengikat atau pengahalang,
yang berarti penghalang seorang terjerumus dalam dosa besar. Akal
seperti itulah yang menjadi dasar pemikiran yang harus diraih. Akal
memiliki batasan terhadap agama. Dalam setiap agama terdapat
ajaran yang tidak mampu dijangkau oleh akal, dan bukan dalam
lingkup yang bertentangan dengan akal.
2) Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Takdir
Kata takdir berasal dari kata qadara, yang berarti mengukur,
yaitu memberi kadar atau ukran. Sehingga jika anda mengatakan
”Allah menakdirkan demikian”, maka itu berarti Allah telah
memberikan batas atau ukuran tertentu kepada makhlukNya.
Dalam Al-Quran pun ditegaskan yang artinya “apa yang
kamu kehendaki (tidak dapat terlaksana) kecuali dengan kehendak
Allah juga” (Q.S Al-Insan : 30)
Manusia mempunyai kemampuan terbatas

sesuai dengan

ukuran atau takdir yang ditentukan oleh Allah kepadanya.
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Semisalkan manusia tidak bisa terbang. Ini merupakan salah satu
ukuran atas ukuran atau penakdiran Allah kepadanya. Dan manusia
tidak mampu melampauinya, kecuali dia menggunakan akalnya
untuk menciptakan suatu alat, namun akalnya pun memiliki batasan
tertentu. Disisi lain manusia berada dibawah hukuman-hukuman
Allah, sehingga apapun yang kita lakukan tidak lepas dari hukumhukum yang mempunyai kadar dan ukuran tertentu.41
3) Pemikran M.Quraish Shihab Tentang Tuhan
Dalam konsep Islam Tuhan diyakini sebagai zat yang maha
tinggi, yang abadi dan hakim bagi semesta alam. Dia gaib karena Dia
cahaya, dengan cahaya kita melihat sesuatu, tetapi Dia sendiri tidak
dapat dilihat sampai ada cahaya yang melebihinya agar Dia dapat
terlihat. Begitu juga dengan gaibnya Allah, karena tidak ada yang
melebihinya maka wajar jika kita tidak melihat-Nya. Seandainya dia
terlihat, hakikat-Nya diketahui dan dengan demikian Dia terjangkau,
dan jika Dia terjangaku maka Dia tidak pantas lagi diperTuhankan.42
f. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan
1) Riwayat Singkat Sayyid Ahmad Khan
Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817.
Menurut suatu keterangan ia berasal dari keturunan Husein. Cucu
Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali. Neneknya adalah
seorang pembesar istana pada masa Alamghir II (1754-1759), sejak
41
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kecil Ahmad Khan mendapat pendidikan tradisional dalam
pengetahuan agama dia belajar bahasa Arab dan juga bahasa
Persia.43
Di kota Delhi dia melihat langsung peninggalan-peninggalan
kejayaan Islam dan bergaul dengan tokoh-tokoh dan pemuka
muslim, seperti Nawab Ahmad Basakh, Nawab Mustafa Khan,
Hakim Mangarang. Karya pertamanya adalah Asar As-Sanadid. Pada
tahun1855 ia pindah ke Bijnore di tempat ini ia tetap mengarang
buku-buku penting Islam di India. Pada tahun 1857 terjadi
pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan
timbulnya kekerasan terhadap orang India. Ketika melihat keadaan
rakyat Delhi, ia sempat berfikir untuk meninggalkan India menuju
Mesir, tetapi ia sadar bahwa ia harus memperjuangkan umat Islam
India agar menjadi maju. Ia berusaha mencegah terjadinya kekerasan
dan banyak menolong orang Ingris dari pembunuhan, hingga diberi
gelar sir, tetapi ia menolaknya. Pada tahun 1861 ia mendirikan
sekolah Ingris di Muradabad. Hingga akhir hayatnya ia selalu
mementingkan pendidikan umat Islam India. Pada tahun 1878 ia
juga mendirikan sekolah Mohammedan Anglo Oriental College
(MOAC) di Aligah yang merupakan karyanya yang paling
bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India.
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2) Pemikiran Kalam Sayyid Ahmad khan
Sayyid

Ahmad

Khan

memiliki

kesamaan

pemikiran

Muhammad Abduh di Mesir. Setelah Abduh berpisah Jamaluddin
Al-Afghani dan kembali dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa ide yang di kemukakannya, terutama tentang akal yamg
mendapat pengahargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun
demikian sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan
kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukanlah segalanya
dan kekuatan akal pun terbatas.
Keyakinan dan kekuatan dan kebebasan akal menjadikan
Khan percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak
dan melakukan perbuatan. Menurutnya manusia telah dianugerahi
Tuhan berbagai macam daya, diantaranya adalah daya berpikir
berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendak-Nya.
Karena kuatnya kepercayaan terhadap hukum alam dan kerasnya
mempertahankan konsep hukum alam, ia dianggap kafir oleh
sebagian umat Islam. Bahkan ketika datang ke India pada tahun
1869, Jamaluddin Al-Afghani menerima keluhan itu. Sebagai
tanggapan atas tuduhan tersebut, Jamaluddin mengarang sebuah
buku yang berjudul Ar-Radd Ad-Dahriyah (jawaban bagi kaum
materialis).
Sejalan dengan paham Qodariah yang dianutnya, ia
menentang keras paham taklid. Khan berpendapat bahwa umat Islam
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India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman.
Gaung peradaban Islam klasik masih melenakan mereka sehingga
tidak menyadari peradaban baru telah timbul di Barat. Peradaban
baru ini timbul dengan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan inilah penyebab utama bagi kemajuan dan kekuatan orang Barat.
Selanjutnya Khan mengemukakan bahwa Tuhan telah
menentukan tabiat dan nature (sunnatullah) bagi setiap makhlukNya yang tetap dan tidak pernah berubah. Menurutnya Islam adalah
agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam
adalah ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah firmannya maka sudah
tentu keduanya sering sejalan dan tidak ada pertentangan.
Sejalan dengan keyakinan kekuatan akal dan hukum alam
Khan tidak mau pemikirannya terganggu otoritas hadis dan fikih
segala sesuatu diukurnya dengan kritik rasional. Ia pun menolak
semua yang bertentangan dengan logika dan hukum alam. Ia hanya
mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman bagi Islam, sedangkan
yang lain hanya bersifat membantu dan kurang begitu penting.
Alasan penolakannya terhadap hadis adalah karena hadis berisi
moralitas sosial dari masyarakat Islam pada abad pertama dan kedua
sewaktu hadis tersebut dikumpulkan. Sedangkan hukum fikih,
menurutnya berisi moralitas masyarakat berikutnya sampai saat
timbulnya mazhab-mazhab, ia menolak taklid dan membawa AlQuran untuk menguraikan relevansinya denagn masyarakat baru
pada zaman itu.
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Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap taklid,
Khan memandang perlu diadakannya ijtihad-ijtihad baru untuk
menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan
kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan.
g. Muhammad Iqbal
1) Riwayat Hidup Muhammad Iqbal
Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1873, ia berasal
dari keluarga kasta Brahmana Khasmir, ayahnya bernama Nur
Muhammad yang terkenal saleh. Guru pertama Iqbal adalah ayahnya
sendiri kemudian ia dimasukkan ke sebuah maktab untuk
mempelajari Al-Quran, setelah itu ia dimasukkan

ke Scottish

Mission School. Dibawah bimbingan Mir Hasan, ia diberi pelajaran
agama, bahasa Arab dan bahasa Persia. Setelah menyelesaikan
sekolahnya di Sialkot, ia pergi ke Lahore sebuah kota besar di India
untuk melanjutkan sekolahnya di Government College. Di sini ia
bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menjadi
guru besar dalam bidang filsafat pada universitas tersebut.
Pada tahun 1905 setelah mendapat gelar M.A. di Government
College, Iqbal pergi ke Ingris untuk belajar filsafat pada Universitas
Cambridge, dua tahun kemudian ia pindah ke Munich, Jerman. Di
universitas ini ia memperoleh gelar Ph.D dalam Tasawuf dengan
desertasinya yang bejudul The Development Of Metaphysics In
Persia (Perkembangan Metafisika di Persia).
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Iqbal tinggal di Eropa kurang lebih tiga tahun, sekembalinya
dari Munich ia menjadi Advokat dan juga sebagai dosen. Buku yang
berjudul The Reconstruction Of Religious Thought In Islam adalah
kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1982 dan
merupakan karyanya terbesar dalam bidang filsafat. Pada tahun 1930
Iqbal memasuki bidang politik dan menjadi ketua konferensi tahunan
Liga Muslim di Allahabad, kemudian pada tahun1931 dan tahun
1932 ia ikut dalam Konferensi Meja Bundar di London yang
membahas tentang konstitusi baru bagi India. Pada bulan Oktober
tahun 1933 ia diundang ke Afganistan untuk membicarakan
pembentukan Universitas Kabul. Pada tahun 1935 ia jatuh sakit dan
bertambah parah setelah istrinya meninggal dunia pada tahun itu
pula dan ia meninggal pada tanggal 20 April 1935.
2) Pemikiran Kalam Muhammad Iqbal
Dibandingkan sebagai teolog, Muhammad Iqbal lebih
terkenal sebagai filosof eksistensialis, oleh karena itu agak sulit
menemukan pandangannya mengenai wacana-wacana kalam klasik,
seperti fungsi dan akal, pebuatan Tuhan, perbuatan manusia dan
kewajiban-kewajiban Tuhan. Itu bukan berarti bahwa ia bukan sama
sekali

tidak

menyinggung

ilmu

kalam.

Bahkan

ia

sering

menyinggung beberapa aliran kalam yang pernah muncul dalam
sejarah Islam.
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Sebagai seorang pembaharu, Iqbal menyadari perlunya umat
Islam

untuk

melakukan

pembaharuan

agar

keluar

dari

kemundurannya. Kemunduran umat Islam katanya disebabkan
kebekuan dalam pemikian dan ditutupnya pintu ijtihad. Mereka
seperti kaum konservatif menolak kebiasaan berfikir rasional kaum
Mu’tazilah karena hal tersebut dianggapnya membawa disintegrasi
umat Islam dan membahayakan kestabilan politik mereka. Hal inilah
yang dianggapnya dari penyimpangan semangat Islam, semangat
dinamis dan kreatif. Islam tidak statis tetapi dapat disesuaikan
dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak penah tetutup
karena ijtihad merupakan ciri dinamika yang haus dilambangkan
dalam Islam. Lebih jauh ia menegakan bahwa syariat tidak statis
tetapi merupakan alat untuk merespon kebutuhan individu dan
masyarakat

karena

Islam

selalu

mendorong

terwujudnya

pekembangan.
Islam dalam pandangan Iqbal menolak konsep lama yang
mengatakan alam bersifat statis . Islam, katanya mempertahankan
konsep dinamis dan mengakui adanya gerak perubahan dalam
kehidupan sosial manusia, oleh karena itu manusia dengan
kemampuan khudi-nya harus menciptakan perubahan. Besarnya
penghargaan Iqbal terhadap gerak dan perubahan ini membawa
pemahaman yang dinamis tentang Al-Quran dan hukum Islam.
Tujuan diturunkannya Al-Quran menurutnya adalah membangkitkan
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kesadaran

manusia

sehingga

mampu

menerjemahkan

dan

menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dalam realita
kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika
masyarakat yang selalu berubah, inilah yang dalam rumusan fikih
disebut ijtihad yang oleh Iqbal disebutnya sebagai prinsip gerak
dalam struktur Islam.
Menurut Iqbal peralihan kekuasan ijtihad individu yang
mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah
satu-satunya bentuk yang paling tepat untuk mengerakkan spirit
dalam sistem hukum Islam yang selama ini hilang dari umat Islam,
dan menyerukan kepada kaum muslimin agar menerima dan
mengembangkan lebih lanjut hasil-hasil realisme tersebut.
a) Hakikat Teologi
Secara umum ia melihat teologi sebagai ilmu yang
berdimensi

keimanan,

mendasarkan

pada

esensi

tauhid

(universal dan inklusivistik).
Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa
persamaan kesetiakawanan dan kebebasmerdekaan. Pandangan
tentang ontologi teologi membuatnya berhasil melihat anomali
(penyimpangan) yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik.
Teologi As’ariyah umpanya menggunakan cara dan pola
ortodoksi Islam, Mu’tazilah sebaliknya terlalu jauh bersandar
pada akal, dan akibatnya mereka tidak menyadari bahwa dalam
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wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran
keagamaan dai pengalaman konkrit merupakan kesalahan besar.
b) Pembuktian Tuhan
Dalam membuktikan eksistensi Tuhan Iqbal menolak
argumen kosmologis, maupun ontologis, ia juga menolak
argumen teleologis, yang berusaha mengatur ciptaan-Nya dari
luar. Walaupun demikian ia menerima landasan teleologis yang
imanen (tetap ada). Untuk menopang hal ini, Iqbal menolak
pandangan yang statis tentang matter serta menerima pandangan
Whitehead sebagai struktur kejadian dalam aliran dinamis yang
tidak berhenti.
Karakter nyata konsep tersebut ditemukan Iqbal dalam
jangka waktu murni-nya Bergson, yang tidak terjangkau oleh
serial waktu. Dalam jangka waktu murni ada perubahan tetapi
tidak ada suksesi (penggantian).
Kesatuannya seperti kesatuan kuman yang di dalamnya
terdapat pengalaman-pengalaman nenek moyang para individu,
bukan sebagai suatu kumpulan, tetapi sebagai suatu kesatuan
yang ada di dalamnya mendorong setiap pengalaman untuk
menyerap keseluruhannya.
Dan dari individu jangka waktu murni ini kemudian
ditransfer ke alam semesta dan membenarkan ego mutlak.
Gagasan inilah yang dibicarakan Iqbal ke dalam Al-Quran. Jadi
Iqbal telah menafsirkan Tuhan yang imanen bagi alam.
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c) Jati Diri Manusia
Faham dinamisme Iqbal berpengaruh besar terhadap jati
diri manusia.

Penelusuran tehadap

pendapatnya tentang

persoalan ini dapat dilihat dari konsepnya tentang ego, ide
sentral dalam pemikiran filosofisnya. Kata itu dapat diartikan
dengan

kepribadian.

Manusia

hidup

untuk

mengetahui

keperibadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakatbakatnya, bukan sebaliknya, yakni melemahkan pribadinya,
seperti yang dilakukan oleh paa sufi yang menundukkan jiwa
sehingga fana dengan Allah.
Pada hakikatnya menafikan diri bukanlah ajaran Islam
karena hakikat hidup adalah bergerak, dan gerak adalah
peubahan. Filsafat khudinya tampaknya bereaksi terhadap
kondisi umat Islam yang ketika itu telah dibawa oleh kaum sufi
semakin jauh dari tujuan dan maksud Islam yang sebenarnya.
Dan ajaran khudinya, ia mengemukakan pandangan dengan
dinamis tentang kehidupan dunia.
d) Dosa
Iqbal secara tegas menyatakan dalam seluruh kuliahnya
bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego
manusia yang bersifat kreatif. Dalam hubungan ini, ia
mengembangkan cerita tentang kejatuhan Adam (karena
memakan buah terlarang) sebagai kisah yang berisi pelajaran
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tentang kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai
hawa nafsu naluriah kepada pemilikan kepribadian bebas yang
diperolehnya

secara

sadar,

sehingga

mampu

mengatasi

kebimbangan dan kecendrungan untuk membangkang, dan
timbulnya ego terbatas yang memiliki kemapuan untuk memilih.
Allah telah menyerahkan tanggung jawab yang penuh
resiko ini, menujukkan kepercayaan-Nya yang besar kepada
manusia. Maka kewajiban manusia adalah membenarkan adanya
kepecayaan ini, namun pengakuan terhadap kemandirian
(manusia)

itu

melibatkan

pengakuan

terhadap

semua

ketidaksempurnaan yang timbul dari keterbatasan kemandirian
itu.
e) Surga Dan Neraka
Surga dan neraka, kata Iqbal adalah keadaan bukan
tempat gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam AlQuran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara
visual yaitu sifatnya. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah
api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas
hati,

pernyataan

yang

meyakitkan

kegagalan

mengenai

kegagalan manusia.
Surga

adalah

kegembiraan

karena

mendapatkan

kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju
pada perpecahan. Tidak ada kutukan yang abadi dalam Islam.
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Neraka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bukanlah
kawah tempat penyiksaan abadi yang disediakan Tuhan, ia
adalah pengalaman korektif yang dapat memperkeras ego sekali
lagi agar lebih sensitif terhadap tiupan angin sejuk dari
kemahamurahan Allah, surga juga bahkan merupakan tempat
berlibur. Kehidupan itu hanya satu dan berkesinambungan.
B. Pondok Pesantren
1. Pengertian Pondok Pesantren
Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bila disebut dengan
pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara
esensial semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit
perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat
dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren.
Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menujukkan sistem
pendidikan Islam ini. Masyarakat Jawa dan Sunda sering menyebutnya
dengan istilah pesantren atau pondok pesantren, di Aceh dikenal dengan
istilah dayah, rangkang atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut
surau.44
Istilah pesantren yang lazim disebut pondok tersebut, memiliki kata
dasar “santri”. Kata ini menurut Profesor Johns yang dikutip oleh Syamsul
Ma’arif, berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedangkan
menurut C.C. Berg berpendapat bahwa santri berasal dari istilah shastri
44

Syamsul, Ma’arif, Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal, (Yogyakarta : Kaukaba
Dipantara, 2015), h. 19
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dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu.45
Kemudian istilah santri dalam perkembangannya mempunyai arti sempit dan
luas. Dalam arti sempit ialah seorang murid sekolah agama yang disebut
pondok pesantren. Sementara dalam arti luas dan umum santri adalah bagian
dari

penduduk

Jawa

yang

memeluk

Islam

secara

benar-benar,

bersembahyang, pergi ke masjid dan berbagai aktivitas lainnya. Mendapat
imbuhan prefiks ‘pe’ dan sufiks ‘an’ yang kemudian berarti tempat tinggal
para santri.46
Perkataan pondok berarti rumah atau tempat tinggal yang terbuat dari
bambu.47 Disamping itu kata pondok berasal dari bahasa Arab “funduq” yang
berarti hotel atau asrama.48 Sedangkan kata pesantren berasal dari kata
santri, dengan awalan pe dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri.49
Pesantren juga didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan
pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama
sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Maka pesantren kilat
atau pesantren Ramadhan yang diadakan disekolah-sekolah umum misalnya,
tidak termasuk dalam pengertian ini.50 Kemudian Syamsul Ma’arif mengutip
pendapat dari Abdurrahman Wahid yang juga membenarkan bahwa secara
teknis, pesantren adalah tempat tinggal santri. Pesantren adalah lingkungan
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ibid
ibid, h. 20
47
Zamakhsyari, Dhofier, Tradisi Pesantren, Study Pandangan Hidup Kyai Dan Misisnya
Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta : LP3S, 2013), Cet.8, h. 41
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Hasbullah, kapita Selekta Pendididkan Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo,1996), Cet. 1,
h. 40
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Op,Cit, Zamakhsyari Dhofier, h. 41
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Mujamil, Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi
Institusi, (Jakarta : Erlangga, 2005), h. 2
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pendidikan yang sepenuhnya total, mirip akademi militer atau biara dalam hal
pengalaman dan kemungkinannya untuk sebuah totalitas.51
Muhammad Arifin berpendapat bahwa pondok pesantren adalah suatu
lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat
sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima
pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya
berada dibawa kedaulatan leader-ship seoarang atau beberapa orang Kyai
denga ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala
hal.52
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem
yang memiliki beberapa sub sistem, setiap sub sistem memiliki beberapa subsub sistem dan seterusnya, setiap sub sistem dengan sub yang lainnya saling
mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Sub sitem dari sistem pendidikan
pesantren antara lain:
a. Aktor atau pelaku, Kyai, ustadz,santri dan pengurus
b. Sarana perangkat keras, Masjid, rumah Kyiai dan asrama ustadz,
pondok dan asrama santri, gedung sekolah atau madarasah, tanah
untuk pertanian dan lain-lain
c. Sarana perangkat lunak, kurikulum, kitab-kitab penilaian, tata tertib,
perpustakaan, pusat penerangan, keterampilan, pusat pengembangan
masyarakat, dan lain-lain.53
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op, Cit, Syamsul Ma’arif, h. 20
M, Arif, Kapita Selekta Pendidikan ( Islam dan Umum), (Jakarta : Bumi Aksara,
1991), 240
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Oleh karena Itu, setiap pesantren sebagai institusi pendidikan harus
memiliki ke-tiga sub sitem ini, apabila salah satu dari ketiganya belum dapat
dikatakan sebagai pondok pesantren.
2. Sejarah Pondok Pesantren
Lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sejak
masuknya Islam di Indonesia, proses Islamisasi di Indonesia tidak bisa lepas
dari peranan lembaga-lembaga tersebut. Lembaga ini belum muncul pada
masa kontak pertama agama Islam dengan penduduk pribumi. Asal usul
pondok pesantren memiliki pandangan yang berbeda-beda, seperti yang
diungkapkan oleh para peneliti yatitu Karel Streenbrink, Cliffron Geerts, dan
yang lainnya. Akan tetapi dalam perbedaan pendangan ini setidaknya dapat
dikategorikan dalam dua kelompok besar.
Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren merupakan
hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami pertumbuhan budaya
dengan budaya pra-Islam, pesantren dalam pandangan kelompok ini
merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem
pendidikan Hindu-Budha. Kedua, kelompok yamg berpendapat, pesantren
diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah.54
Menurut Abdurahman Mas’ud bahwa penelitian antroologi Clifford
Geertz yang mengasosiasikan Islam dengan warisan-warisan Hindu Budha,
bahwa Islam di Jawa sinkretis dan berwajah majemuk. Asumsi Geertz jelas
tidak didasarkan pada pengamatan proses Islamisasi dan transformasi sosial
54

Amin, Haedari, Et Al. Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modertas Dan
Tantangan Kompleksitas Global, (Jakarta: IDR Press, 2004), H. 2-4
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yang panjang serta memisahkan Islam Jawa dari peta dunia Islam secara
keseluruhan, hal ini tentu tidak sah menurut pendenkatan sejarah dengan
waktu yang sama telah mengecilkan peran besar Walisongo yang telah
disepakati oleh ilmuan-ilmuan muslim dan no-muslim.55
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial
seperti yang kita kenal sekarang merupakan lembaga yang dikenal di Jawa,
sebagai pendidikan lanjut, pesantren sebagai tempat yang mengonsentrasikan
para santrinya untuk diasuh, dididik dan diarahkan menjadi manusia yang
paripurna oleh kyai atau guru.56 Adapun tahap-tahap sejarah pesantren antara
lain:
a. Masa Walisongo
Sejarah perkembangan pesantren di Indonesia sampai sekarang
tidak dapat dikisahkan dengan asal-usul pesantren yang dipengeruhi oleh
sejarah Walisongo abad 15-16 masehi. Walisongo adalah tokoh-tokoh
penyebar Islam di Jawa yang menggunakan aspek spritual dalam
memperkenalkan Islam pada masyarakat. Urutan para Walisongo Adalah
Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo,
Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Dan Sunan
Gunung Jati.57 Dari kesembilan wali tersebut Maulana Malik Ibrahim
maninggal pada tahu 1419 sebagai spritual fatherWalisongo, dan dalam
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masyarakat santri Jawa biasanya dipandang sebagai guru-gurunya tradisi
pesantren di Jawa.58
Wali yang pertama kali membangun pesantren sebagai tempat dan
mengembleng para santri adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau
sunan Gresik dengan tujuan agar santri menjadi guru dakwah yang mahir
sebelum mereka diterjunkan di masyarakat luas Bahkan, dari hasil
penelusuran sejarah pula, ditemukan sejumlah bukti yang kuat yang
menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal
ini terdapat di daerah sepanjang pantai Utara Jawa, seperti Sunan Giri
(Gresik), Sunan Ampel (Surabaya), Sunan Bonang (Tuban), Lasem,
Kudus, Cirebon,dan lain sebagainya.59
Tradisi yang diperkenalkan Walisongo merupakan kelanjutan
perjuangan Rosulallah yang diterjemahkan dalam menyebarkan agama
Islam tanpa kekerasan dan berorientasi pada perdamaian, sebagaimana
keberadaan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Menurut Abdurrahman
Mas’ud model pesantren yang dicontohkan Walisongo antara lain :
1) Orientasi kehidupan yang lebih mementingkan akhirat dari pada
kehidupan dunia. Hal ini dapat dilihat dari pendirian masjid
demak pada tanggal 1 zulqo’idah 1428 H. Lebih dahulu dari pada
mendirikan sebuah Negara (pemerintahan) yaitu kerajaan Demak
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2) Kepemimpinan dari seorang tokoh yang karismatik, seperti
kepemimpinan Rasulallah SAW dan Walisongo yang menjadi
kiblat para santri yang sudah mengakar pada budaya Jawa
3) Misi Walisongo sengai penerus Nabi Muhammad SAW, dimana
Walisongo

berusaha

menerangkan,

memperjelas

dan

memecahkan persoalan masyarakat serta memberi model ideal
bagi kehidupan sosial masyarakat
4) Walisongo berusaha menghilangkan dikotomi antara ulama dan
Raja. Hal ini sesuai dengan dasar watak agama Tauhid yang tidak
memberi ruang pada sekularisme
5) Pendidikan Walisongo yang mudah ditangkap dan dilaksanakan.60
Tujuan para wali mendirikan pesantren itu adalah sebagai tempat
menyiarkan agama Islam dan membentuk guru-guru yang akan
meneruskan usaha tersebut dikalangan umat. Dengan demikian, sejarah
pesantren di Jawa adalah semenjak datangnya para Walisongo
menyiarkan agama Islam. Sepertinya yang telah disebutkan diatas, bahwa
orang yang pertama kali mendirikan pesantren di Indonesia adalah
Syeikh Mualana Malik Ibrahim.
b. Masa Sultan Agung
Sultan Agung adalah pemimpin Mataram yang berkuasa pada
tahun 1613-1645 dengan gelar Sultan Abdurrahman dan “kholifatullah
sayyidin potogomo ing tanah jawi”. Beliau menjadi salah satu rujukan
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utama bagi dunia santri yang mampu menjalin hubungan baik dengan
ulama, dan menempatkan ulama pada posisi yang istimewa.61 Hubungan
baik Sultan Agung dengan ulama tidak hanya terhadap ulama Jawa, tapi
juga terhadap ulama Timur Tengah yang menajdi kiblat dan standar ilmu
agama. Hal ini dapat dilihat dari anugrah gelar yang diterima oleh Sultan
Agung dari Syarif Mekkah pada tahun 1641 dengan sebutan “Sultan
Abudullah Muhammad Maulana Matarami”.
Kebijakan

pemerintah

terhadap

pesantren

pada

awal

perkembangan pesantren telah ditunjukkan oleh Sultan Agung, pesantren
pada waktu itu berkembang pesat sehingga jumlah pesantren tidak
kurang dari 300 buah.62 Secara umum bahwa sejak zaman Walisongo
sampai Sultan Agung tidak ditemukan perbedaan kehidupan sosial antara
keraton dan pesantren, hal itu dapat dilihat dengan banyaknya para
pujangga handal di kerajaan Islam yang berlatar belakang pendidikan
pesantren.63
Dengan demikian perhatian Sultan Agung dalam bidang
pendidikan agama Islam cukup besar, sehingga pada masa kerajaan
Mataram yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung merupakan zaman
keemasan bagi kemajuan pendidikan dan pengajaran agama Islam
terutama pondok pesantren.
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c. Masa Penjajahan
Kebijakan pendidikan pada masa kolonial berusaha menekan
Islam, yang demikian dilakukan oleh Belanda tidak hanya menghambat
perkembangan pendidikan Islam terutama pesantren tapi juga sistem
pendidikan yang ditawarkan oleh pesantren dianggap terlalu jelek dan
tidak mungkin untuk diterapkan sebagai pendidikan modern, karena
kedua sistem pendidikan ini memiliki berbagai perbedaan seperti: biaya
pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik dan lain-lain.64 Imperialis
yang menguasai Indonesia selama tiga setengah abad selain menguasai
politik, ekonomi dan militer juga mengemban misi penyebaran agama
kristen. Bagi Belanda pesantren merupkan antitesis terhadap gerak
keristenisasi dan upaya pembodohan masyarakat dan menghalanghalnagi berkembangan agama Islam sehingga pondok pesantren tidak
dapat berkembang secara normal.65 Bahkan Belanda membuat aturanaturan yang bertugas mengawasi ajaran agama-agama dipesantren.
Kemudian pada awal penjajahan Jepang, pesantren berkonfrontasi
dengan imperialis baru ini lantaran penolakan Kyai Hasyim Asy’ary
kemudian diikuti oleh kyai yang lainnya terhadap penghormatan Kaisar
Jepang Tanno Haika sebagai keturunan dewa Amaterasu dengan cara
membungkukkan badan 90 derajat menghadap Tokyo setiap pagi pukul
07.00, sehingga mereka ditangkap dan dipenjara di Jepang. Ribuan santri
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dan kyai berdemonstrasi mendatangi penjara, kemudian mendirikan
pesantren untuk memulai gerakan bawah tanah untuk menentang Jepang.
Demonstrasi yang digelar tersebut menyadarkan Jepang betapa
besar pengaruh Kyai yang menjadi referensi seluruh Kyai Jawa dan
Madura. Selain itu Jepang juga memandang tindakan itu bukan tidakan
yang menguntungkan, tetapi merupakan kesalahan fatal terutama dalam
upaya rekrutmen kekuatan militer untuk menghadapi musuh. Akhinya
Kyai Hasyim di bebaskan dan Jepang tidak menganggu Kyai dan
pesantren, untuk menaruh rasa simpati terhadap Kyai dan pesantren,
maka pemerintah Jepang membentuk kantor Urusan Agama Indonesia
Masyumi dan Hisbullah.66
Bahkan pesantren bersikap non-koperatif terhadap pemerintah
Belanda dengan cara tidak memperdulikan dan menutupi kerja sama
bahkan melakukan perlawanan. Memang tidak ada bukti secara
kelembangaan bahwa pesantren memerintahkan santrinya melawan
pemerintahan kolonial, namun hal ini dilakukan secara sembunyisembunyi, seperti melatih para santri dengan beladiri dan kanuragan,
disamping tetap melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan
Islam.67
Dari ungkapan tersebut dapat dipahami, bahwa perkembangan
dan pertumbuhan pondok pesantren cukup pesat sekali pada penjajahan
Belanda. Pertumbuhan tersebut, disamping peran para ulama dan kyai
66
67

Ibid, h. 13
Achmad Syahid, Op, Cit, h. 26-27

68

sebagai pengelola pesantren, itu juga karen adanya partisipasi dari
dukungan yang besar dari para raja Islam dan para Sultan yang ikut
mempelopori pendirian pondok pesantren, walaupun Belanda terus
menekan

beraneka

upayanya

untuk

membinasakan

dan

menghancurkannya, akan tetapi pondok pesantren tetap berkembang dan
bertahan, bahkan beberapa ulama terus mendirikan pesantren-pesantren
baru di tempat-tempat yang jauh dari intaian Belanda.
d. Masa Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan sampai pada dekade kedua, pondok
pesantren tetap menempatkan diri sebagai alternatif dari sistem
pendidikan seperti sekolah. Ketika pemerintah menawarkan sistem
madrasah diterapkan di pesantren, sikap yang muncul adalah sikap curiga
dan bertanya-tanya. Kebanyakan pesantren menganggap bahwa sistem
sekolah adalah warisan kaum kafir kolonial, sementara mereka
menirunya merupakan bagian dari kaum kafir itu. Sebuah jargon yang
sangat populer di kalangan pesantren adalah artinya “barang siapa yang
menyerupai sebuah kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum
tersebut” sebagai dasar penolakan mereka untuk kerjasama.68
Baru memasuki era 70-an pesantren mengalami perubahan yang
signifikan. Perubahan ini dapat dilihat melalui dua sudut pandang:
1. Pesantren mengalami perkembangan kuantitas yang luar biasa dan
menakjubkan baik di wilayah pedesaan, pinggir kota dan
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perkotaan. Data Departemen Agama menyebutkan pada tahun
1977 jumlah pesantren sekitar 4.185 buah dengan jumlah santri
sekitar 677.394 orang. Pada tahun 1985 pesantren sekitar 6239
buah dengan jumlah santri 1.084.801 orang. Pada tahun 1997
jumlah pesantren sekitar 9.388 buah dengan jumlah santri sekitar
1.770.801 orang, dan pada tahun 2001 dari jumlah 11.312
pesantren memiliki santri sekitar 2.737.805 orang. Jumlah ini
meliputi jumlah pesantren tradisional dan modern. Selain
menujjukkan tingkat keragaman orientasi pimpinan pesantren
dan indenpendensi kyai dan ulama, jumlah ini memperkuat
argumentasi bahwa pesantren merupakan lembaga swasta yang
sangat mandiri dan sejatinya merupakan praktek pendidikan
berbasis masyarakat.69
2.

Bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah
sangat bervariasi, bentuk pesantren diklasifikasikan menjadi 4
tipe:
a) Pondok pesantren yang merupakan pendidikan formal dan
mengikuti kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki
sekolah agama seperti (MI, MTs, MA dan PT Agama Islam),
maupun yang juga emiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU,
PT Umum), seperti pesantren Jombang dan pesanren
Syafi’iah.
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b) Pondok

pesantren

yang

menyelenggarakan

pendidikan

keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmuilmu umuk meski tidak menerapkan kurikulum nasional,
seperti pesantren Gontor Ponorogo, dan Darul Rahmat
Jakarta.
c) Pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk
madrasah diniah (MD) seperti pesantren Lerboyo Kediri dan
pesantren Tegal Rejo Magelang.
d) Pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian.70
Pada era reformasi, setelah departemen Agama memiliki unit
tersendiri yang khusus mengurusi pondok pesantren dalam sub-direktorat,
maka usaha-usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi pondok pesantren
menjadi lebih sistematis. Nama pembina pondok pesatren ialah sub Direktorat
Pembinaan Perguruan Agama Islam (Ditjen Bimbaga Islam) Departemen
Agama RI. Dengan terbentuknya sub direktorat khusus pesantren ini, usahausaha pengembanga dan pemberdayaan pondok pesantren dewasa ini dan
kemungkinan besar akan dipertahankan pada waktu mendatang, ialah
mengambangkan dan membina, namun tetap mempertahankan keagamaan
dan ciri khas masing-masing pesantren.71
Perkembangan pondok pesantren pada zaman pembangunan ini boleh
dikatakan telah berhasil dan memuaskan, walaupun dibeberapa pesantren
masih perlu diadakan pembenahan dan pembinaan karena maju tidaknya
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suatu pesantren bergantung pada pengalaman dan kemampuan yang dimiliki
kyai sebagai pengelola pesantren itu. Dengan demikian, nyatalah bahwa
perhatian pemerintah sangat besar sekali dan pondok pesantren diakui sebagai
lembaga pendidikan yang berjasa membantu pemerintah dalam mencerdaskan
bangsa.
3. Tujuan Pondok Pesantren
Sama halnya dengan pendidikan umum, pendidikan yang ada di
pesantren juga memiliki tujuan, meskipun menurut Mujamil Qomar,
pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak memiliki formulasi tujuan yang
jelas, baik dalam tataran instutisonal, kurikuler maupun instruksional umum
dan khusus tujuan yang dimilikinya hanya ada dalam angan-angan.72 Mastuhu
mengatakan bahwa tidak ada prnah dijumpai perumusan tujuan pendidikan
pesantren yang jelas dan standar yang berlaku umum bagi semua pesantren.73
Pokok persoalannya bukan terletak pada ketiadaan tujuan, malainkan
tidak tertulisnya tujuan. Seandainya pesantren tidak memiliki tujuan tentu
aktivitas di lembaga pendidikan Islam akan menimbulkan penilaian
kontroversial ini tidak mempunyai bentuk yang konkrit. Proses pendidikan
akan kehilangan oreintasi sehingga berjalan tanpa arah dan menimbulka
kekacauan (choas). Jadi semua pesantren memiliki tujuan hanya saja tidak
dituangkan dalam bentuk tulisan, akibatnya beberapa penulis merumuskan
tujuan itu hanya beradasarkan perkiraan (asumsi) dan atau wawancara
semata.74
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Hasil wawancara tidak jauh dari asumsi bila kyai pengasuh pesantren
yang diwawancarai hanya seorang atau dua orang. Hasil wawancara baru
mencerminkan tujuan yang menjangkau berbagai aspek secara komperhensip
bila dilakukan terhadap barbagai kyai pengasuh pesantren yang memiliki latar
belakang dan visi yang berlainan.
Mastuhu merangkum tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan
dan mengembangkan keperibadian Muslim, yaitu keperibadian yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat
atau berkhidmat pada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi
masyarakat tetapi rosul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana
keperibadian Nabi Muhammad (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri
sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau
menegakkan Islam dan kejayaan umat ditengah-tengah masyarakat (Izz alIslamwa al-muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan
keperibadian manusia.75
Sesuai dengan pendapat di atas bahwa tujuan pendidikan pesantren
secara umum adalah untuk membentuk santri yang beriman dan bertakwa
sehingga terbentuk manusia yang paripurna (insan kami). Tujuan utama ini
tampak sempurna apabila seorang santri juga dibekali dengan pengetahuan
umum dan teknologi serta pemanfaatanya untuk membentuk manusia yang
kaffah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashas ayat 77 sebagai
berikut:
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Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.
Dari beberapa tujuan pendidikan pesantren di atas juga menekankan
pentingnya tegaknya Islam di tengah-tengah kehidupan sebagai sumber utama
moral atau akhlak mulia dan akhlak mulian ini merupakan kunci keberhasilan
hidup bermasyarakat sebagaimana akhlak Rasulallah, serta tujuan pendidikan
pesantren berusaha untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme.
Sedangkan Manfred Ziemek mengatakan tujuan pesantren adalah
membentuk keperibadian memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan
pengetahuan. Pada dasarnya formulasi tujuan Ziemek dan Mastuhu
hakikatnya sama. Jika Ziemek menyebutkan keperibadian menjadi sasaran
yang dicita-citakan, hanya secara garis besar, maka Mastuhu merinci wilayah
keperibadian sehingga mengesankan adanya cakupan multidimensional.
Mujamil Qomar mengutip Musyawarah/Lokakarya Intensifikasi
Pengembangan Pondok Pesantren yang berlangsung pada 2 s/d 6 mei 1978,
bahwa ada tujuan umum dan tujuan khusus dari pesantren itu yaitu:76
Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar
berkepribadian muslim sesuai ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan
rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya
sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.
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Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:
a. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang
muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki
kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara
yang berpancasila.
b. Mendidik siwa/santri untuk menjadi manusia muslim selaku kaderkader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh,
wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan
dinamis.
c. Mendididik

siswa/santri

untuk

memperoleh

kepribadian

dan

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab
kepada pembangunan bangsa dan Negara.
d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro(keluarga) dan
regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
e. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam
berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mentalspritual.
f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan
masyarakat bangsa.
Rumusan tujuan diatas adalah yang paling rinci di antara rumusan
yang pernah diungkapkan oleh beberapa peneliti diatas, tetapi harapan untuk
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meberlakukan tujuan tersebut bagi seluruh pesantren rupanya kandas. Kyaikyai pesantren tidak mentransfer rumusan tersebut secara tertulis sebagai
tujuan baku bagi pesantrennya kendati orientasi pesantren tidak jauh berbeda
dengan kehendak tujuan tersebut.77
4. Fungsi Pondok Pesantren
Pondok pesantren memiliki 3 fungsi dan merupakan satu kesatuan
yang bulat dan utuh, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Mastuhu
diantaranya yaitu:
a. Lembaga pendidikan
Pesantren merupkan lembaga pendidikan formal tertua di
Indonesia. Sebelum adanya sekolah-sekolah yang ada saat ini, seperti
SD, SMP, SMA, dan UNIVERSITAS, dan sederjat, pesantren lebih dulu
menduduki kursi lembaga pendidikan formal di Indonesia.
Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan
pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan
pendidikan non-formal yang secara khusus mengajarkan agama yang
sangat kuat dipengaruhi oleh fikiran ulama-ulama klasik, melalui kitabkitab, Tauhid, Tafsir, Hadis Fikih, Ushul Fikih, Tasawuf, Bahasa Arab
(Nahwu, Shorof, Balaghoh Dan Tajwid)manteq dan akhlaq. Oleh sebab
itu pesantren harus benar-benar teliti terhadap perkembangan zaman,
agar ke-eksistensian pesantren sebagai lembaga tafagguh fiddin
(pendalaman ilmu agama) tidak tersingkir dengan pesatnya ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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b. Lembaga social
Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala
lapisan masyarakat muslim, tanpa membedakan tingkat sosial-ekonomi
orangtuanya, beberapa orang tua sengaja mengirim anaknya ke pesantren
dan menyerahkan anaknya ke pengasuh untuk diarahkan kejalan yang
benar, karena mereka percaya bahwa seorang kyai tidak akan
menyesatkan anaknya, dan banyaknya lagi yang pergi ke pesantren
dengan segala kepentingan. Dengan begitu, para santri merangkul sebuah
pendidikan sosial yang tidak di sadari oleh mereka. Ketika mereka
berinteraksi, tentu mereka akan sedikit kesulitan dalam bersosialisasi
dengan rekannya tersebut, diakrenakan mereka saling berlainan daerah,
kebiasaan dan kebudayaan. Disanalah letak pendidikan sosial yang
mereka tidak sadari. Bukan hanya itu para santri terkenal kelembutan dan
kesopanannya dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat.
c. Lembaga penyiaran agama
Sebagai lembaga penyiaran agama, masjid pesantren juga sebagai
masjid umum, yaitu sebagai balajar agama dan ibadah bagi masyarakat
umum dan masjid pesantren sering kali dipakai untuk menyelenggarakan
majlis ta’lim atau pengajian, diskusi-diskusi keagamaan, dan sebagainya
oleh masyarakat.78
Lulusan-lulusan atau alumni-alumni pesantren pada realitanya
mereka ada yang mengaplikasikan ilmunya itu untuk dirinya sendiri juga
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pada orang orang lain, dari sanalah ilmu-ilmu keagamaan Islam muncul
dan mengelilingi Nusantara, ke-eksistensinya masih terus berlangsung
sampai sekarang.
Fungsi lain adalah sebagai lembaga pembinaan moral dan
kultural, baik diakalangan para santri dan masyarakat dan kedudukan ini
memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui
pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural.79

Dengan

pembinaan moral dan kultural diharapkan santri-santri dapat bertingkah
laku ramah tamah, tolong menolong, tenggang rasa, dan mampu
berinteraksi dengan masyarakat.
Jadi fungsi pesantren di atas adalah, sebagai lembaga pendidikan,
lambaga sosial, lembaga penyiaran agama dan lembaga pembinaan moral
dalam mengahadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat lapangan (field research), maka bahan-bahan atau
sumber yang digunakan adalah data-data lapangan. Yaitu data yang berkaitan
dengan corak teologi yang ada pada pondok pesantren Ushuluddin Terpadu di
Desa Belambangan. Maka pada tahap pengumpulan dan pengolahan data dalam
penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:
a. Metode wawancara
Peneliti

menggunakan

wawancara

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah

terstruktur

dan

tidak

wawancara yang merujuk

pada situasi dimana seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan
yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan kategori jawaban terbatas
pada setiap responden. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah
wawancara yang merujuk pada pemahaman suatu prilaku yang kompleks
dari responden tanpa memberlakukan suatu kategori apapun yang dapat
membatasi lapangan penelitian.1
b. Metode Observasi
Penggunaan metode observasi dimaksud untuk mengamati secara
langsung fakta lapangan fenomena yang terjadi dalam hal ini dapat
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ditangkap secara empirik tentang materi teologi Islam yang diajarkan
dan pengaruhnya di Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu di
DesaBelambangan, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan. Setelah
data terkumpul, kemudian di olah yaitu dengan cara editing yakni dengan
memeriksa dan meneliti guna menjaga keakuratan dari data tersebut, lalu
dikoding. Proses selanjutnya data tersebut diklasifikasi sesuai dengan
sistematika penelitian dan tujuan penelitian.
2. Populasidan Sampling
a. Populasi
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciricirinya akan di duga2. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi
adalah santri dan guru Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin di Desa
Belambangan, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan.
b. Teknik Sampling
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sample random
atau sample acak, sampel campuran. yaitu dimana di dalam pengambilan
sampelnya peneliti mencampur sabjek-subjek di dalam populasi sehingga
semua subjek dianggap sama. dengan demikian maka peneliti memberi
hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan
dipilih menjadi sample.3

2

Singa, Rimbun Dkk, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 108
Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1993), H. 107
3
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Dengan pertimbangan jika populasi kurang dari 100 orang lebih
baik dijadikan sample semua, namun jika jumlah populasi dalam jumlah
yang besar maka bisa dijadikan sample antara 10-15%.4
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para guru dan
santri Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah
399 orang yang terdiri dari 56 guru dan 343 santri. Dengan pertimbangan
diatas karena jumalah sampel diatas 100 orang maka peneliti menentukan
sample nya 15% dari 399 orang dengan jumlah sample 60 orang.
B. Teknik Pengolahan Data
Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
digunakan dua cara pengumpulan data, yaitu;
1. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan di
Identifikasi, di klasifikasi dan di Analisis, guna untuk memperoleh hakikat
fundamental untuk menemukan corak teologi apakah yang ada paa pondok
pesantren Ushuluddin Terpadu di Desa Belambangan, Kec. Penengahan,
Kab. Lampung Selatan
2. Hasil dari klarifikasi dan analisis tersebut kemudian disajikan secara
komprehensif untuk dapat dipertanggung jawabkan.

4

ibid, h, 107
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C. Analisis Data
Analisa hasil penelitian ini dilaksanakan denga nunsur-unsur metode
antara lain sebagai berikut:
1. Metode Diskripsi
Metode ini dimaksud untuk menguraikan data yang diperoleh dari
penelitian guna mendapatkan pengertian-pengertian tertentu dalam rangka
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara kualitatif. Metode
kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskretif
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan
juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari segala sesuatu sebagai
sesuatu yang utuh.5 Dari analisa tersebut diketahui serta diperoleh kesimpulan
secara induktif, yaitu dengan cara berfikir untuk mengambil kesimpulan
secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.
2. Metode Heurestika
Metode heurestika ini digunakan untuk menemukan trobosan-trobosan
baru, pemikiran-pemikiran, dan gagasan-gagasan baru secara ilmiah dari
teologi Islam, dengan demikian dapat dijadikan sebagai pemecah problema
dalam konteks kontemporer. Langkah-langkah berikutnya dilakukan refleksi
secara kritis untuk memperoleh suatu pemahaman yang sistematis, integral
dan holistik tentang corak teologi Islam yang diajarkan dan pengaruhnya di
Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu di Desa Belambangan, Kec.
Penengahan, Kab. Lampung Selatan. Hubungan dalam penetapan metode ini
diharapkan dapat mencapai hasil yang sistematis, terarah, rasional, dan
maksimal.
5

Sujono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Pres, 1986), h.250
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D. Teknik Penyimpulan Data
Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, maka dalam penyimpulan
penelitian ini, peneliti menggunkan pola penyimpulan lingkaran hermeunetik,
yaitu suatu pola pemahaman dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

BAB IV
GAMBARAN UMUM PESANTREN USHULUDDIN TERPADU DESA
BELAMBAGAN KEC. PENENGAHAN KAB. LAMPUNG SELATAN
A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa
Belambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan
Dalam rangka pemberdayaan daerah, pemerintah telah mengeluarkan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, maka dengan adanya Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah
diberikan wewenang secara otonomi untuk mengurus dan menjalankan roda
kepemerintahannya sendiri yang tadinya bersifat sentralisasi. Salah satu bidang
yang diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah adalah bidang pendidikan,
dimana pemerintah dapat dengan leluasa atau secara otonom mengatur masalah
pendidikan tersebut.
Dalam proses pemberdayaan pendidikan bukan saja tanggungjawab
pemerintah tetapi juga tanggungjawab masyarakat, masyarakat dapat membantu
baik secara moral atau material dan semakin banyak masyarakat yang
berpartisipasi maka akan semakin baik dan cepat proses akselerasi pemberdayaan
pendidikan.
Millennium III (Abad 21) telah kita masuki, pada awal abad ini kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi dipastikan semakin cepat dan persaingan global
di semua sisi kehidupan semakin kompetitif. Di balik semua itu sejumlah dampak
negatif yang menyertainya juga semakin berat. Kasus narkoba, pornografi dan lain
sebagainya yang menjerat pelajar Indonesia akhir-akhir ini adalah dampak negatif
dari kasus tersebut.
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Mengingat hal ini Lembaga Pendidikan dituntut untuk meningkatkan
kualitas yang bermoral, yang memiliki Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
serta di landasi dengan Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ). Dan dengan dua hal
tersebut mampu berkompetitif pada persaingan Era Globalisasi ini.
Dengan keterlibatan para pelajar Indonesia pada kasus yang berdampak
negatif akhir-akhir ini terasa pesimis untuk mampu kita survive pada percaturan
global ini. Untuk itu tak berlebihan bila harapan kita arahkan pada Lembaga
Pendidikan Islam yang menggunakan system kurikulum pendidikan terpadu
antara bidang studi umum dam bidang studi agama dalam satu satu sistem yang
terpadu secara integral dan seluruh santriwan/inya diasramakan dalam satu
komplek yang dikenal dengan Pondok Pesantren. Lembaga ini relatif steril dari
pengaruh yang berdampak negatif, serta transpormasi ilmu pengetahuan agama
pada anak didik tidak hanya teoritis tetapi juga secara praktis melalui bimbingan
dan pengawasan yang berkelanjutan dan ketat.
Oleh karena itu sebagai aksi dan pertisipasi dalam menghadapi sejumlah
permasalahan tersebut terutama yang berkaitan dengan upaya mewujudkan
generasi yang berkemampuan IPTEK dan berkelakuan IMTAQ, oleh karena itu
kami warga masyarakat Desa Belambangan umumnya dan Dewan Pendiri
khususnya mendirikan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin (Peserta didik
diasramakan) dengan menggunakan kurikulum dan metode pengajaran serta
pendidikan terpadu secara integral dan komprehensif.
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B. Visi Dan Misi Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan
Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan
Pesantren dalam peta sejarah perkembangan pendidikan Islam di
Indonesia, hadir dan selalu ada di tengah-tengah kondisi masyarakatnya dengan
suatu visi dan misi yang beragam. meskipun dapat diaktakan semua pesantren
mempunyai semua orientasi yang sama, yaitu untuk berdakwah mengajarkan
ilmu-ilmu ukhrawi malalui kajian kitab kuning dan melakukan pencerdasan pada
semua lapisan masyarakat.
Semua pasti pesantren mempunyai visi dan misi pesantren biasanya
tergantung latar belakang pendiri sebuah pesantren dan respons atas pernyataan
masyarakat yang sedang dihadapi

oleh pasantren yang ia dirikan. Dengan

demikian, setiap pesantren sebenarnya memiliki kesamaan selain keunikan dan
kekhasan masing-masing.
Begitu juga dengan pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan
Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, juga memiliki visi dan misi sebagai
berikut:
1. Visi Pesantren Ushuluddin Terpadu
Mampu berkompetisi menciptakan pesantren dan anak didik yang
berkualitas, populis dan Islami serta dapat memberikan kontribusi dalam
pembangunan di era otonomi.1
2. Misi Pesantren
Misi Pesantren Pondok Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan Kec.
Penengahan Kab. Lampung Selatan:
1

Yayasan Pendidikan Islam Ushuluddin Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Tahun
Pelajaran 2012/2013
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a. Demokratis
b. Transparan
c. Professional
d. Accountability
e. Menciptakan Situasi Belajar Dan Lingkungan Belajar Yang Kondusif
Dan Harmonis.
C. Tujuan Pesantren
1. Tujuan Umum
Tujuan umum pesantren mengacu pada pendidikan Nasional pada Bab
II pasal 3, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
seutuhnya, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rhani berkpribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus Pesantren Terpadu Ushuluddin adalah menciptakan
lulusan yang memiliki kemampuan terapadu untuk membangun Sumber Daya
Manusia yang beriman dan bertaqwa (Imtaq), berilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek), berwawasan luas, berakhalqul karimah, berkualitas mampu
berkopetensi, mandiri dan mempunyai keseimbangan antara Iman, Ilmu dan
Amal serta mampu berjuang untuk mengabdikan diri pada Agama,
Masyarakat, Bangsa dan Negara.
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D. Program Pendidikan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
Untuk mencapai target dan sasaran yang diharapkan, maka pondok
pesantren terpadu ushuluddin memiliki prrogram pendidikan yang mencangkup
program Intra Kulikuler dan dan Ekstra Kulikuler.
1. Program Intra Kulikuler
Program

Intra

Kulikuler

diberikan

seara

klasikal

dengan

menggunakan kurikulum Departemen Agama (Depag) dan Dinas Pendidikan
(Diknas) yang dipadu dengan kurikulum pondok pesantren modern.
2. Program Ektra Kulikuler
Program

Ekstra

kulikuler

dimaksudkan

untuk

memberikan

pengetahuan praktis, sehingga para lulusannya dapat memperaktekkannya di
masyarakat, program ini meliputi: berpidato dalam tiga bahasa (Arab, Ingris
dan Indonesia), Disiplin Berbahasa Arab Dan Ingris Dalam Kehidupan
Sehari-Hari, Tahfidzul Qur’an, Qasidah, Kaligrafi, Letter, Janur, Diskusi,
Penelitian Ilmiah, Komputer, Keperamukaan, Keputrian, Seni Bela Diri dan
Disiplin Hidup.
E. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
Pondok

Pesantren

Terpadu

Ushuluddin

yang

terletak

di

Desa

Belambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, pastinya memiliki
susunan pengurus atau struktur organisasi.
Secara struktural pengasuh pondok pesantren bertanggung jawab untuk
memberikan arahan terhadap sistem kepengurusan dan pendidikan yang ada
didalam pondok pesantren tersebut, sedangkan pimpinan pondok pesantren
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bertanggung jawab terhadap kemajuan dan aktivitas yang diajalankan pondok
pesantren dengan tujuan untuk menambah kemajuan lembangnya dalam segala
bidang. Adapun stuktur kepengurusan Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
akan peneliti lampirkan di daftar lampiran dan peneliti jelaskan tentang
keterangannya saja, yang diantaranya yaitu : 2
Tabel 1
Struktur Kepengurusan
NO
NAMA
1 KH. Ahmad Rafiq Udin, S,Ag., MSI
2
3
4
5

Ustz. Sukmawati, S.E
Ustz. Amas Masruroh
Ust. Zaenal Abidin, SPd.I
Ust Safaruddin,S.Pd.I

6
7
8

Ust Yan Dirham, S.Pd.I
Ustz. Erah Rahmawati, S.Pd.I
Ustz. Sukmawati, S.E

JABATAN
Pemimpin
Wk. Pemimpin
Bendahara
Sekertaris
Direktur Pendidikan Dan
Pengajaran
Direktur Pengasuhan Putra
Direktur Pengasuh Putri
Direktur Koppontren

F. Metode Pengajaran Dan Pendidikan
Metode pengajaran dan pendidikan pada Pondok Pesantren Terpadu
Ushuluddin menggunakan metode yang integral dan komperhensip, suatu metode
khas dari keterpaduan modern dan salaf (tradisional)
1. Aktivitas Rutin
a. Aktivitas Harian Santri Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
Pukul 04:00-05:00 : Bangun Tidur, Sholat Subuh Berjamaah
Pukul 05:00-06:00 : Pengajian Kitab Kuning, Pemberian Kosa Kata,
Muhadtsah
Pukul 06:00-07:00 : Sarapan Pagi, Mandi
2

Dokumentasi Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, 17 Juli 2017
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Pukul 07:00-07:20 : Sholat Dhuha Dan Tadarusan Al-Qur’an
Pukul 07:20-07:30 : Persiapan Masuk Kelas
Pukul 07:30-11:55 : Belajar Formal (Pbm)
Pukul 11:55-13:30 : Sholat Zuhur Berjamaah, Makan Siang
Pukul 13:30-13:45 : Masuk Kelas, Pemberian Kosa Kata Bahasa Arab
& Inggris
Pukul 13:45-15:10 : Belajar Formal (Pbm)
Pukul 15:10-17:00 : Sholat Ashar Berjamaah, Ekstrakulikuler
Pukul 17:00-17:30 : Mandi Dan Makan Sore
Pukul 17:30-18:00 : Pengajian Kitab Kuning (Fikih Dan Tafsir)
Pukul 18:00-20:00 : Sholat Maghrib Berjamaah Dan Ngaji Qur’an
Pukul 20:00-21:30 : Belajar Malam (Dengan Bimbinganm Dewan
Guru)
Pukul 21:30-22:00 : Ke Mini Market (Istirahat)
Pukul 22:00-04:00 : Tidur Malam
b. Aktivitas Mingguan Santri Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
1) Hari Senin

: Pkl.07:00-08:30

Upacara

Bendera,

Evaluasi

Mingguan
2) Hari Selasa

: Pkl. 16:00-17:00 Kursus Bahasa Inggris

3) Hari Rabu

: Pkl. 16:00-17:00 Kursus Letter

4) Hari Kamis

: Pkl. 16:00-17:00 Kursus Bahasa Arab

5) Hari Jum’at

: Pkl. 16:00-17:00 Olah Raga
: Pkl. 20:00-21:15 Latihan Pidato Bahasa Indonesia
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6) Hari Sabtu

: Pkl. 13:45-13:00 Pramuka Dan Keputrian
: Pkl. 16:00-17:00 Kursus Kaligrafi
: Pkl. 20:00-21:15 Latihan Pidato Bahasa ArabInggris

7) Hari Minggu : Pkl. 06:00-07:00 Lari Pagi/Senam
: Pkl. 07:00-08:R30 Makan Pagi, Kerja Bakti
: Pkl. 08:30-10:00 Latihan Seni Bela Diri
: Pkl. 13:45-15:00 Latihan Seni Baca Al- Qur’an

BAB V
TEOLOGI ISLAM PADA PESANTREN USHULUDDIN TERPADU DESA
BELAMBANGAN KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
A. Corak Teologi Pada Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa
Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
Sebelum sampai kepada pembahasan tentang corak atau karakteristik
teologi islam pada pesantren ushuluddin terpadu desa belambangan kecamatan
penengahan kabupaten lampung selatan, peneliti menganggap perlu untuk
memaparkan pengertian dan persoalan-persoalan teologi dalam islam hal tersebut
sebagai postulasi-aksiomatik menjadi pijakan dalam menganalisis corak teologi
islam pada pesantren ushuluddin terpadu desa belambangan kecamatan
penengahan kabupaten lampung selatan. Hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :
1. Disekitar Pengertian Teologi Islam
Sebagaimana dipaparkan dalam bab terdahulu bahwa, Istilah teologi
(theology) di ambil dari khazanah dan tradisi skolastik Kristen.1 Secara
etimologis, teologi berasal dari kata theosyang artinya “Tuhan” dan
logosyang di artikan sebagai “Ilmu”

(science, study, discourse).2Maka

teologi berarti “Ilmu tentang Tuhan” atau “Ilmu Ketuhanan” atau ilmu yang
membicarakan tentang zat Tuhan dari segala aspeknya dan koneksitas-Nya
dengan alam.3Karena itu, kata teologi selalu berarti discourse atau
pembicaraan tentang Tuhan.

1

Lihat misalnya, E. Kusnadiningrat, 1999, Teologi dan Pembebasan: Gagasan Islam
Giri Hasan Hanafi, Jakarta, Logo, hlm. 21
2
A. Hanafi, 1980, Pengantar Theologi Islam, Jakarta, Al-Husna, hlm.11. bandingkan
dengan E. kusnadiningrat, Op Cit, hlm, 21.
3
Ibid
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Menurut A. Hanafi, dalam encyclopedia Erveryman’s, disebut
tentang Teologi sebagai berikut: “Science of religion, dealing therefore
with God, and man in his relation to God” (pengetahuan tentang agama,
yang karenanya membicarakan tentang Tuhan dan manusia dalam
pertaliannya dengan Tuhan).4
Dalam kamus New Englis Distionaryistilah teologi diartikan sebagai
“ilmu yang membicarakan kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala agama dan
membicarakan hubungan Tuhan dan manusia” (the science which treats of
the fack and phenomena of religion, and the relation between god an
men).5Menurut

E. Kusnidiningrat

definisi ini memiliki pengertian yang

sama dengan yang dijelaskan dalamEncyclopedia of Religiondimana teologi
diartikan sebagai “ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubunganNya dengan alam semesta; namun, sering kali diperluas mencakup
keseluruhan bidang agama. Menurut kedua pengertian ini teologi lebih
terkesan bercorak agama, atau dapat dikatakan sebagai refleksi sistematis
tentang agama,6atau “ uraian yang bersifat pikiran tentang agama” (the
intellectual expresin of religion).7Namun, teologi juga bisa tidak bercorak
agama.

Menurut

A.

Hanafi,

seorang

teolog

dapat

menjelaskan

penyelidikannya berdasarkan semangat penyelidikan bebas, tanpa menjadi
seorang agama, atau mempuyai pertalian tertentu dengan suatu agama.

4

A. Hanafi, Op, Cit, hlm. 11.
K. Kusnidiningrat, Op Cit, hlm. 22. Dan bandingkan dengan Hasan Hanafi, Pengantar
Theologi Islam, hlm. 11.
6
Peter L. Berger, 1991, Kabar Angin dari Langit: Magna teologi dalam masyarakaat
Modern, Jakarta, LP3ES, hlm.XI dan baca E. Kusningdiningrat, Teologi, hlm. 23
7
Ibid.
5
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Teologi bisa bercorak agama (reveled Theology) bisa juga tidak bercorak
agama (natural theology atau philosophical theology), A. Hanafi
mengartikan teologi sebagai ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan
koneksitasnya dengan manusia, baik berdasarkan kebenaran wahyu ataupun
berdasarkan penyelidikan akal murni.8
Menurut Abdul Aziz Dahlan, teologi, suatu istilah yang berasal dari,
dan biasa dipakai oleh, penulis-penulis Barat, dan juga sudah mulai biasa
digunakan di Indonesia.9 Menurut E. Kusnidiningrat, teologi dalam Islam,
disepadankan dengan “ilmu kalam”. Penggunaan istilah tersebut setidaknya
didasarkan pada asumsi bahwa keduanya mengarahkan elaborasinya pada
aspek-aspek mengenai Tuhan dan berbagai derivasihnya.10
Menurut

Kuntowijoyo

dalam

bukunya

”Paradigma

Islam

Interpretasi untuk Aksi”,mereka yang berlatar belakang tradisi ilmu keIslamam konvensional mengartikan suatu disiplin yang mempelajari ilmu
Ketuhanan, bersifat abstrak, normatif, skolastik,
adalah

ilmu

‘Aqa’id

(

ilmu

11

aqidah-aqidah

sebutan lain untuk itu
yakni

simpul-simpul

[kepercayaan]), ilmu Tauhid (ilmu tentang kemaha-Esaan [Tuhan] ), dan ilmu
Ushul al-Din (ilmu pokok-pokok agama).12Obyek pembahasan ilmu-ilmu
tersebut, Harun Nasution mensistematiskan menjadi: akal dan wahyu, fungsi

8

23-24

9

A. Hanafi, Op Cit; hlm. 11-12. Dan bandingkan dengan E. Kusnidiningrat, teologi, hlm.

Abdul Aziz Dahlan, 1978, Sejarah Perkembangan Pemikiran Dalam Islam: bagian 1:
Pemikiran Teologi, Jakarta, Beunebi Cipta, hlm. 13.
10
E. Kusnidiningrat, Op Cit; hlm. 27
11
Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam/ interpretasi Untuk Aksi, Bandung, Mizan, hlm.
286.
12
E. Kusnidinigrat, Op Cit; hlm. 27
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wahyu, free will and predestination, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan,
keadilan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan konsep
iman dan kufur.13
Sifat normatif yang melekat pada ilmu kalam karena perumusan
jawaban atas problematik Ketuhanan baik di dukung oleh argumentasi
rasional, dilaksanakan secara dekduktif dari sumber ajaran terutama Alqur’an. Menurut H.M. Amin Abdullah, sifat skolastik pada ilmu kalam
disebabkan hal tersebut merupakan prodak pemikiran suatu generasi yang
sangat terpengaruhi oleh konstruksi filsafat Yunani, yang belum mengenal
kajian yang bersifat Historis empiris.14 Dukungan yang kuat kepada
pemaknaan teologi sebagai ilmu kalam, dalam analisis H.M. Amin Abdullah
biasa sebagai contoh bagi kecenderungan dokmatik kepada pemikir Islam
kontemporer, dengan dalil bahwa umat pendukungnyaberusaha melestarikan
rancang bangun ilmu kalam, pemikiran mereka semua wacana intelektual
muslim klasik merupakan rancang bangun yang baku, dan bisa bersifat
fungsional untuk membendung aspek negatif development and modersm
dalam segala bidang.15 Menurut Amin Abdullah : “tradisi pemikiran teologi
seperti itu yang secara sadar di elaborasi secara turun temurun,
bersinabungan, di kalangan pesantren bahkan sampai di pergurungan tinggi
agama Islam.16

13

Lihat M. Baharuddin, 2012, Paham Mu’tazila di Indonesia dan Implikasinya pada
Perkembangan Pemikiran Teologi islam/ Falsafah Kalam, Lampung, Pusikamla,hlm. 18. Baik di
baca Harun Nasution, 1972, Teologi Islam: Aliran-aliran Analisa Perbandingan, Jakarta, UNI
Press, hlm. 31
14
Baca H.M. Amin Abdullah, 1998, Falsafah Kalam Di Era Pusmodernisme,
Yogyakarta, hlm 30-36.
15
Ibid. 31
16
Ibid, 138
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Menurut Kuntowijoyo, “bagi cendikiawan muslim yang tidak
mempelajari Islam dari studi-studi formal, lebih melihat teologi sebagai
penafsiran realitas dalam persepektif

Ketuhanan. Jadi lebih merupakan

refleksi-refleksi empris”.17 Bagi cendikiawan muslim yang berlatar belakang
tradisi Ilmu Islam konfensional berkecenderungan kepada pembahasan ulang
ajaran-ajaran normatif pada rancang bangun kalam klasik sedang dari
kelompok cendikiawan muslim yang tidak mempelajari ilmu Islam dari studi
formal cenderung menitik beratkan signifikasihnya berorientasi keagamaan
pada realitas kontemporer yang positif empirik.18
2. Persoalan-persoalan Dalam Teologi Islam
Adapun persoalan-persoalan teologi tersebut adalah sebagai berikut: 1.
akal dan wahyu; 2. Fungsi wahyu; 3. Kebebasan dan keterpaksaan perbuatan
manusia; 4. Kekusaan dan kehendak mutlak Tuhan; 5. Keadilan Tuhan; 6.
Perbuatan-perbuatan Tuhan; 7. Sifat-sifat Tuhan; 8. Konsep Iman; 9. Pembuat
dosa besar.19 Dalam hal ini akan dipaparkan secara selintas sebagai berikut:
a. Akal dan Wahyu
Masalah akal20 dan wahyu21 dalam teologi Islam dibicarakan
dalam konteks yang manakah diantara kedua akal dan wahyu, yang

17

Kuntowijoyo, Op Cit, hlm. 286
Ibid.
19
Lihat Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran sejarah analisa perbandingan,
Jakarta UI Press, 1972. Hlm, III.
20
Akal menurut pengertian islam bukanlah otak, tetapi adalah daya berfikir yang terdapat
dalam jiwa manusia, yaitu daya sebagaimana digambarkan oleh al-qur’an memperoleh
pengetahuan, dengan memperhatikan alam sekitar. Akal dalam pengertian ini lah yang di
kontrakskan dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia yaitu Tuhan. Lihat
dalam Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta, UI Press, 1983, hlm. 13 Oleh
karena itu pembuktiaan pemikiran dalam teologi islam dengan akal tetap berpangkal pada dasardasar keimanan seperti yang terdapat dalam Al-qur’an yang kemudian dilanjutkan dengan
pembuktian secara rasional tentang kebenarannya dan menghilangkan keraguan-keraguan yang
terdapat di sekelilingnya dengan alasan-alasan logika. Lihat A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam,
Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1980, hlm. 30.
18
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menjadi sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang kewajiban,
berterima kasih kepada Tuhan, tentang apa yang apa yang baik dan apa
yang buruk serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan
meninggalkan yang buruk.
Aliran teologi Mu’tazilah sebagai penganut pemikiran teologi
rasional berpendapat bahwa akal mempuyai kemapuan mengetahui
keempat-empat hal tersebut di atas.22 Oleh karena itu bagi aliran ini
wahyu tidak mempuyai fungsi apa-apa dalam keempat hal pokok di atas.
Namun tidaklah berarti bahwa wahyu tidak berfungsi sama sekali.
Menurut aliran ini, wahyu, berfungsi sebagai informatif, menguji,
peringatan, konfirmatif dan memperpendek jalan manusia untuk
mengetahui Tuhan dan segala yang berkaitan dengan-Nya.23 Sementara
itu aliran Maturidiah Samarkand dan juga termasuk penganut pemikiran
teologi rasional mengatakan, kecuali kewajiban menjalankan yang baik
dan menghindari yang buruk akal mempuyai kemampuan mengetahui
ketiga hal lainnya.
Sebaliknya aliran As’ariyah sebagai penganut pemikiran teologi
tradisional berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan,
sedangkan tiga hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada

21
Wahyu berasal dari kata Arab al-wahy, dan al-wahy adalah kata asli Arab dan bukan
kata pinjaman dari bahasan asing kata itu berarti suara, api, dan kecepatan di samping itu ia juga
mengandung arti bisikan isarat, tulisan dan kitab Al-wahy selanjutnya mengandung arti
pemberitahuan secara tersembuyi dan dengan cepat. Tetapi kata itu lebih dikenal dalam arti “apa
yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabinya”. Dalam kata wahyu dengan demikian terkandung
arti penyampaian sabda Tuhan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada uat manusia untuk
dijadikan pegangan hidup. Dalam islam wahyu atau sabda Tuhan yang disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam Al-qur’an. Ibid. Hlm. 15.
22
Yunan Yusuf, Corak pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, Jakarta, Panjimas, 1990, hlm.
57.
23
Harun Nasution, Teologi Islam, Op, Cit, hlm. 98-99
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Tuhan, baik dan buruk serta kewajiban melaksanakan yang baik dan
menghindari yang jahat diketahui manusia bedasarkan wahyu. Sementara
aliran Maturidiah Bukhara yang juga digolongkan kedalam pemikiran
teologi tradisional berpendapat bahwa dua dari keempat hal tersebut di
atas yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk
dapat diketahui dengan akal, sedangkan dua hal lainnya, yakni kewajiban
berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik
serta meninggalkan yang buruk dapat diketahui dengan wahyu.24
b. Fungsi Wahyu
Kelanjutan dari pembahasan akal dan wahyu di atas adalah
bagaimana fungsi wahyu sebagai pemberi informasi bagi manusia.
Menurut aliran teologi rasional, karena akal manusia sudah mengetahui
empat persoalan sebagai disebut di atas, maka wahyu disini berfungsi
sebagai konfirmasi tentang apa yang telah di jelaskan oleh akal manusia
sebelumnya.

Tetapi,

baik

aliran

Mu’tazila

maupun

Maturidiah

Samarkand tidak berhenti sampai disitu. Mereka maju selangkah lagi
dengan penjelasan bahwa, betul akal bisa sampai kepada pengetahuan
tentang kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban
mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jahat, namun tidaklah
berarti wahyu dalam pandangan mereka tidaklah perlu. Menurut
Mu’tazila dan Maturidiah Sammarkand wahyu tetep perlu. Wahyu
diperlukan untuk memberi tahu manusia bagaimana cara berterima kasih
kepada Tuhan, menyempurnakan pengetahuan akal tentang mana yang

24

Yunan Yusuf, Op, Cit, hlm. 57
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baik dan mana yang buruk serta menjelaskan perincian upah dan
hukuman yang akan diterima manusia diakhirat.25
Sementara itu menurut aliran tradisional Asy’ariyah, karena
memberikan daya yang lemah pada akal, fungsi wahyu bagi aliran ini
sangat besar. Tanpa diberi tahu oleh wahyu, manusia tidak mengetahui
mana yang baik mana yang buruk, manusia tidak mengetahui apa saja
yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Tanpa diberi tahu oleh wahyu
manusia akan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa
mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sebab
manusia belum diberi tahu oleh Tuhan mana yang baik dan mana yang
buruk itu. Atas dasar ini menurut pemikiran tradisional Asy’ariyah
manusia tidak akan di azab kelak diakhirat bila ia melakukan kejahatan.26
Sebagai kesimpulan dari paparan menegenai fungsi wahyu ini,
dapat di katakan bahwa wahyu mempuyai kedudukan tertinggi dalam
aliram As-ariyah dan fungsing terkecil dalam teologi Mu’tazilah.
Bertambah besar fungsi diberikan kepada wahyu dalam sesuatu aliran,
bertambah kecil daya akal di dalam aliran itu. Sebaliknya bertambah
sedikit fungsi wahyu dalam sesuatu aliran bertambah besar daya akal
dalam aliran itu.
c. Kebebasan Dan Keterpaksaan Perbuatan Manusia
Persoalan kebebasan dan keterpaksaan manusia ini sudah banyak
dikaji oleh para filosof dan para teolog. Secara umum pendapat mengenai
hal tersebut terdapat dua kutub yang berlawanan. Menurut Yunan Yusuf
25
26

Harun Nasution, Teologi Islam, Op, Cit, 98-99
Yunan Yusuf, Op, Cit, hlm. 60-62
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masalah ini, menjadi perdebatan pula dikalangan teologi Islam. Aliran
teologi rasional Mu’tazilah yang memberikan daya besar kepada akal
yang dipunyai manusia, menganut paham kebebasan manusia. Menurut
aliran Mu’tazilah manusia mempuyai kebebasan dalam berkehendak
serta juga berkuasa atas perbuatannya. Aliran Mu’tazilah umpamanya
berpendapat, sebagai yang dijelaskan oleh Qodi Abd Al-Jabbar, manusia
menciptakn perbuatan-perbuatan sendiri, berbuat baik dan berbuat buruk,
patuh dan tidak patuh kepada Tuhan, adalah atas kehendak dan kemauan
manusia itu sendiri. Sedangkan daya

untuk mewujudkan kehendak

tersebut telah terdapat dalam diri manusia sebelum manusia melakukan
perbuatan.27 Pendapat yang sama diberikan oleh al-Jubba’i, umpamanya,
menerangkan bahwa manusia lah yang menciptakan perbuatanperbuatannya, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh
kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Dan daya untuk
mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri manusia sebelum
adanya perbuatan. 28
Dari paparan dan kutipan di atas dapat diketahui bahwa bagi
Mu’tazilah, daya manusia lah dan bukan daya Tuhan yang mewujudkan
perbuatan manusia. Daya Tuhan tidak mempuyai bagian dalam
perwujudan perbuatan-perbuatan manusia. Daya Tuhan tidak mempuyai
bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan itu
diwujudkan semata-mata oleh daya yang diciptakan Tuhan didalam diri
27

Muhammad Ibnu ‘Ab al-Karim Al Syahrastani, Al-Milal Wa al-nihal, Ed. Muhammad
Ibn Fath Allah al-Badran, Kairo, 1951, hlm. 81
28
Harun Nasution, Op, Cit, hlm. 102

100

manusia. Jadi, dalam Mu’tazilah kemauan dan daya untuk mewujudkan
perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia sendiri dan tak
turut campur dalamnya kemauan dan daya Tuhan. Oleh karena itu
perbuatan manusia adalah sepenuhnya perbuatan manusia dan bukan
perbuatan Tuhan. Menurut aliran ini, bahwasanya Allah tidak
mengetahui segala apapun yang diberbuat oleh manusia. Juga apa yang
diberbuat oleh manusia bukanlah qodrat dan buka irodat Allah. Bahkan
manusialah yang mengetahui serta mewujudkan segala yang di
amalkannya itu dan semuanya dengan qodrat dan irodat manusia sendiri.
Tuhan tidak campur tangan dalam membuktikan amalan-amalan manusia
itu. Menurut Hamzah Ya’qub aliran ini termasuk atau pararel dengan
paham qodariyah.29
Dengan demikian, jelas, bagi Qodariah atau Mu’tazilah manusia
sendirilah yang mewujudkan perbuatannya. Tuhan tidak mempuyai peran
dalam perwujudan perbuatan itu. Tuhan hanya memberikan daya agar
manusia mampu berbuat sendiri, sedangkan fungsionalis-boleh jadi
dalam perbuatan baik atau perbuatan buruk terletak pada kebebasan dan
kemauan manusia sepenuhnya. Karena itu, tanggung jawab atas
perbuatan itu sepenuhnya berada ditangan manusia, bukan Tuhan. Tuhan
tidak bisa diberi tanggung jawab atas perbuatan manusia, meskipun daya
untuk mewujudkan perbuatan itu berasal dari Tuhan. Di sinilah
29

Term Qodariah mengandung dua arti, pertama: orang-orang yang memandang manusia
berkuasa atas dan bebas dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam arti itu Qodariah berasal dari
qadara yakni berkuasa. kedua: orang-orang yang memandang nasib manusia telah ditentukan dari
azal. Dengan demkian, qadara di sini berarti menentukan, yaitu ketentuan Tuhan atau nasib. Harun
Nasution, Teologi Islam, Op, Cit, hlm. 102
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sesungguhnya terletak hakekat pertanggung jawabkan (ta’lif) manusia
atas setiap perbuatannya.
Meskipun begitu bebas dan kemerdekaannya manusia dalam
setiap perbuatan dan tingkah lakunya, menurut aliran ini, ada beberapa
kenyataan eksistensial yang di hadapi manusia. Kenyataan itu tidak dapat
dihindari dan berada diluar jangkoan kebebasan manusia, sehingga
membatasi kebebasan itu sendiri. Setiap manusia hadir dan hidup di
dunia ini bukan atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Manusia hadir
sebagaimana adanya tanpa ia sadari, dan ia tidak kuasa menolaknya.
Menurut aliran ini sama halnya dengan kehadiran itu, adalah kenyataan
bahwa eksistensi manusia pasti berakhir. Setiap orang pada dasarnya
ingin hidup terus. Tetapi kematian, tanpa ia kehendaki, pasti datang cepat
atau lambat, dan manusia tidak mampu menolaknya.
Kemudian, kenyataan lain yang membatasi kebebasan dan
kemerdekaan manusia adalah hukum alam (sunnahtullah). Manusia yang
tersusun dari materi-dan karena itu bersifat terbatas-hidup dalam
lingkungan dengan hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan. Hukum
alam itu tidak bisa diubah. Karena itu, manusia harus tunduk kepada
hukum alam. Manusia tidak bisa mengubah sifat api yang panas dan
membakar, atau air yang menyejukan dan pasti mengalir ketempat yang
rendah. Kebebasan manusia hanya terletak pada hukum alam mana yang
akan ia turuti, apakah api yang membakar atau air yang menyejukan.
Keterbatasan dalam kebebasan dan kekuasaan manusia terletak disini,
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karena sesungguhnya hukum alam merupakan manifestasi kehendak dan
kekuasaan Tuhan yang tidak dapat ditentang manusia.30
Pandangan

Mu’tazilah yang berpaham Qodariah sebagaimana

yang dipaparkan di atas, selain menggunakan pendekatan-pendekatan
rasional, juga berbijak pada dalil-dalil nash Al-qur’an. Karena itu, tidak
tepat kalau Mu’tazilah disebut sebagai kelompok orang-orang sudah
tidak percaya lagi kepada wahyu sebagaimana sering dituduhkan
sementara pihak.
Aliran Maturidiah Samarkand membagi dua perbuatan kepada
perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan mengambil
bentuk penciptaan daya dalam diri manusia, sedangkan pemakaian daya
tersebut adalah perbuatan manusia sendiri. Oleh karena itu manusia
dalam pandangan Maturidiah Samarkand mempuyai kebebasan dalam
melakukan perbuatannya, dan perbuatan itu adalah perbuatan manusia itu
sendiri dalam arti sebenarnya bukan dalam arti kiasan. 31
Di

kalangan

aliran

teologi

Asy’ariyah

tradisional

yang

memberikan daya lemah kepada akal manusia, menepatkan manusia pada
posisi yang lemah serta banyak bergantung pada kekuasaan dan
kehendak mutlak Tuhan. As’ari sendiri sebagai tokoh terpenting dalam
aliran As’ariyah, dalam menjelaaskan persoalan kebebasan dan
keterpaksaan manusia ini menampilkan teori al-Kasb (acquisition,

30
Lihat Azyumardi Azra, Antara Kebebasan dan keterpaksaan manusia Pemikiran Islam
tentang Perbuatan Manusia. Dalam Insan Kamil Konsepsi Manusia Menurut Islam, Jakarta,
Temprint, 1987, hlm. 36
31
Yunan Yusuf, Op, Cit, hlm. 63
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perolehan).32 Al-Kasb menurut Asy’ari adalah sesuatu yang terjadi
dengan perantaraan daya yang diciptakan, atau sesuatu yang timbul dari
al-muktasib (orang yang memperoleh) dengan perantaraan daya yang
diciptakan.33 Daya atau kesanggupan itu tidak terwujud sebelum adanya
pebuatan. Adanya daya itu bersamaan dengan kegiatan suatu perbuatan.
Dengan cara seperti itulah manusia melakukan suatu perbuatan dalam arti
tidak

menciptakan

perbuatan

tesebut.

Pencipta

perbuatan

pada

hakekatnya adalah Tuhan. Dengan demikian daya manusia kelihata tidak
efektif dalam Kasb, karena bagaimanapun daya manusia tetap tidak
mempuyai efek. Yang efektif dalam perwujudan perbuatan manusia tetap
daya dan kemauan Tuhan. Pada akhirnya, manusia tetap ditempatkan AlAs’ari pada posisi pasif, karena tanpa adanya kemauan dan perbuatan
Tuhan, manusia tidak akan mampu mewujudkan perbuatannya.
Sementara itu aliran Maturidiah Bukhara sepaham dengan
Maturidiah Samarkand, ketika sama-sama mengatakan terdapat dua daya
dalam diri manusia. Namun Maturidiah Bukhara berbeda dengan
Maturidiah Samarkand manakala Maturidiah Bukhara ketika mengatakan
bahwa manusia tidak mempuyai daya untuk mencipta. Daya yang ada
pada diri manusia itu, hanya bisa untuk menjadikan manusia mampu
melakukan perbuatannya. Maka dalam hal ini hanya Tuhan yang dapat
mencipta dan dalam ciptaan Tuhan itu terdapat perbuatan manusia. Ini

32
33

Ibid.
Ibid.
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berarti manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang sudah diciptakan
Tuhan bagi dirinya. 34
d. Kekusaan dan kehendak mutlak Tuhan
Sebagai agama Monoteisme murni, Islam disamping memberi
tekanan kepada Imanensi Tuhan, juga tidak menegasikan transendensi.
Keadaan Tuhan yang transenden ini memastikan ketidak setaraan Tuhan
dengan apapun, baik eksensi, dan atribut. Oleh karena itu, Tuhan dalam
Islam diyakini sebagai zat yang Maha Tinggi, yang mempuyai kekuasaan
dan kehendak mutlak. Apa bila di nyatakan bahwa Tuhan berkuasa dan
berkehendak mutlak, hal ini berarti kekuasaan dan kehendak Tuhan mesti
berlaku sepenuh-penuhnya tanpa ada yang menghalangi berlakunya
kekuasaan dan kehendak tersebut sedikitpun.35 Dikalangan para pemikir
teologi Islam kendatipun diterima secara bulat bahwa Tuhan berkuasa
dan kehendak mutlak, namun konsep tentang kekuasaan dan kehendak
mutlak tersebut menjadi berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena
perbedaan pandangan terhadap kebebasan dan keterikatan manusia.36
Aliran Mu’tazilah yang menempatkan kekuatan yang besar pada
akal serta memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat dan
berkendak, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak lagi dipahami
dalam pengertian yang semutlak-mutlaknya, tetapi sudah terbatas.
Keterbatasan keuasaan dan kehendak Mutlak Tuhan tersebut terjadi oleh

34
Abd Al-Jabbar Ibn Ahmad, Syarh al-Usul al-Khamsah , Ed, Dr. ‘Abd al-Karim ‘Usman, Kairo: Maktabah Wahbah, 1965, hlm.107
35
M. Baharudin, Op, Cit, hlm. 197.
36
Ibid. Dan Lihat,Yunan Yusuf, Op, Cit, hlm. 136
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adanya keadilan serta janji-janji Tuhan sendiri kepada manusia. Tuhan
Tidak bisa lagi berbuat sekehendak-Nya, Tuhan telah terikat pada normanorma keadilan yang kalau dilanggar, membuat Tuhan bersifat tidak adil
bahkan zalim. Sifat tersebut tak dapat diberikan kepada Tuhan. Teologi
Mu’tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan sepenuhnya tidak
mutlak lagi. Ketidak mutlakan kekuasaan Tuhan tersebut disebabkan oleh
kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia serta adanya Hukum
alam (Sunnnahtullah) yang menurut Al-Qur’an tidak pernah berubah.37
Oleh karena hal tersebut di atas dalam pandangan teologi Mu’tazilah
kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukumhukum yang tersebar ditengah alam semesta. Itulah sebabnya dalam
pandangan teologi Mu’tazilah kemutlakan Tuhan menjadi terbatas.
Al-Jahiz, salah seorang tokoh teolog Mu’tazilah berpendapat
bahwa tiap-tiap benda mempuyai natur atau hukum alam sendiri yang
menimbulkan efek tertentu bagi naturnya masing-masing. Benda dengan
naturnya itu tidak bisa melahirkan kecuali efek yang ditimbulkan oleh
natur, seperti es tidak menghasilkan apa-apa kecuali dingin, dan api tidak
dapat melahirkan apa-apa kecuali panas.38 Sunnatullah tersebut tidak
mengalami perubahan atas kehendak Tuhan sendiri, dan dengan
demikian merupakan batasan bagi kekuasaan dan kehendak mutlak
Tuhan.39

37

Harun Nasution, Teologi Islam, Op, Cit, hlm.120
Ibid.
39
Yunan Yusuf, Op,Cit, hlm. 75
38
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Kebebasan manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia baru
berarti jika Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya.
Dengan demikian dalam pandangan teologi Mu’tazilah, Tuhan tidaklah
memperlakukan kehendak dan kekuasaan-Nya secara mutlak, tetapi
sudah terbatas.
Teologi As’ariyah yang mendudukan daya kecil pada akal serta
manusia tidak mempuyai kebebasan untuk berbuat dan berkehndak,
kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan haruslah berlaku semutlakmutlaknya. Asy’ari, sebagai pendiri teologi tradisional Asy’ariyah
berpendapat Tuhan bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaan-Nya.
Selanjutnya, Tuhan adalah Maha Pemilik yang bersifat absolut dan
berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya.
e. Keadilan Tuhan
Faham keadilan Tuhan dalam pemikiran teologi banyak
tergantung pada pandangan, apakah manusia mempuyai kebebasan dalam
berkehendak dan berbuat ataukah manusia itu hanya terpaksa saja.
Perbedaan pandangan terhadap bebas atau tidak bebasnya manusia ini
memyebabkan penerapan maka keadilan, yang sama-sama disepakati
mengandung arti meletakan suatu pada tempatnya menjadi berbeda.
Aliran teologi rasional Mu’tazilah yang menekankan kebebasan manusia
cenderung memahami keadilan Tuhan dari sudut kepentingan manusia.
Sedangkan aliran teologi tradisional yang memberi tekanan pada ketidak
bebasan manusia ditengah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan,
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cenderung memahami keadilan Tuhan dari sudut Tuhan sebagai pemilik
alam semesta. Sebagai dijelaskan oleh Abd al-Jabbar, bahwa keadilan
Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang
buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia, dan
segala perbuatan-Nya adalah baik.40 Jalan pikiran ini mengharuskan
ketidak bolehan sifat zalim dalam menghukum, memberi beban yang
tidak terpikul serta memberi upah pahala kepada orang yang tidak patuh,
bagi Allah. Dengan perkataan lain, Tuhan dalam pandangan Mu’tazilah,
mempuyai kewajiban-kewajiban yang ditentukan-Nya sendiri buat diriNya. Bedasarkan pikiran di atas, bagi Mu’tazilah, Allah pasti berbuat
adil. Dalam arti, setiap perbuatannya adalah baik bagi manusia dan tidak
dapat berbuat buruk kepadanya.
Adapun aliran teologi Al-Asy’ariyah karena percaya pada
mutlaknya kekuasaan Tuhan, mempuyai pandangan yang sebaliknya,
memberi makna keadilan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan
mempuyai kekuasaan mutlak terhadap mahkluk-Nya dan dapat berbuat
sekehendak hati-Nya dalam kerajaan-Nya.41 Itulah makna adil bila
dikaitkan dengan Tuhan dalam pandangan Asy’ariyah. Dengan demikian
ketidakadilan difahami dalam arti Tuhan tidak bisa berbuat sekehendakNya terhadap mahkluk-Nya. Dengan perkataan lain, dikatakan tidak adil,
bila yang terpahami Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak terhadap
pemiliknya.
40
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Aliran teologi Maturidiah Bukhara berpendapat bahwa keadilan
Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak
Tuhan menurut Al-Bazdawi, tidak ada tujuan yang mendorong Tuhan
untuk menciptakan alam ini. Tuhan berbuat sekehendak hati-Nya.42
Keadaan Tuhan bersifat bijaksana tidaklah mengandung arti bahwa
disebalik perbuatan-perbuatan Tuhan terdapat nikmat-nikmat.43 Dengan
perkataan lain, Al-Bazdawi berpendapat bahwa alam tidak diciptakan
Tuhan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai Pemilik
Mutlak.44
f. Perbuatan-perbuatan Tuhan
Menurut Yunan Yusuf, semua aliran dalam pemikiran teologi
berpendapat bahwa Tuhan juga melakukan perbuatan. Perbuatanperbuatan di sini dipandang sebagai konsekwensi logis dari zat yang
memiliki kemapuan untuk melakukanya. Namu demikian menjadi bahan
diskusi dikalangan para teolog adalah apakah perbuatan Tuhan itu
terbatas pada hal-hal yang baik saja, ataukah perbuatan Tuhan itu tidak
terbatas pada hal-hal yang baik saja tetapi juga mencakup kepada hal-hal
yang buruk?
Mu’tazilah, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah
terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ini tidak berarti bahwa Tuhan
tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tetapi perbuatan buruk tidak
ia lakukan karena Tuhan mengetahui keburukan perbuatan buruk itu.
42
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Menurut Abd al-Jabbar Tuhan hanya memperbuat yang baik dan dia
Maha Suci dari perbuatan buruk, dengan demikian Tuhan tidak perlu
ditanya. Sesorang yang terkenal baik, demikian Abd al-Jabbar, apabila
secara nyata ia telah berbuat baik, sebenarnya ia tidak perlu ditanya
kenapa berbuat itu ia lakukan. Selanjutnya Mu’tazilah berpendapat
bahwa Tuhan mempuyai kewajiban melakukan perbuatan baik dan
terbaik (al-salah wa al-salah). Bahkan, karena mengutus rosul itupun
juga merupakan perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan manusia maka
mengutus rosulpun bagi Tuhan merupakan kewajiban pula. Tanpa
mengirim rosul manusia tidak akan memperoleh kehidupan yang baik di
atas dunia maupun di akherat kelak.45
Sedangkan aliran teologi Al-Asy’ariyah, karena berpegang
kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan, memandang Tuhan tidak
mempuyai

kewajiban.

Demikian

Al-Asy’ari

mengatakan

bahwa

perbuatan Tuhan tidak bersifat wajib, karena Tuhan dapat berbuat
sekehendak-Nya terhadap mahkluk ciptaan-Nya. 46
Maturidiah Samarkand yang memberikan batas kepada kekuasaan
dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan
hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian Tuhan
mempuyai kewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian juga
dengan masalah pengiriman rosul menurut Maturidiah Samarkand
dipandang sebagai kewajiban Tuhan.
45
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Adapun menurut aliran Maturidiah Bukhara tentang pengiriman
rosul, sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak
mutlak Tuhan, tidaklah bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin saja.
g. Sifat-Sifat Tuhan
Dalam teologi Islam terdapat pertentangan mengenai persoalan
apakah Tuhan mempuyai sifat atau tidak, sifat dalam arti sesuatu yang
mempuyai wujud tersendiri disamping esensi. Sebagaian aliran
mengatakan ada dan sebagian yang lain mengatakan tidak.
Aliran

teologi

rasional

Mu’tazilah,

sebagai

aliran

yang

mengatakan Tuhan tidak mempuyai sifat. Satu atribut yang kuat
dipertahankan Mu’tazilah adalah kemahaesaan Tuhan. Bagi mereka
Tuhan adalah Maha Esa dan Maha Adil dalam usahanya memurnikan
paham kemaha esaan Tuhan, mereka menolak segala pemikiran yang
bisa membawa paham syrik atau politeisme. Kalau dikatakan Tuhan
mempuyai sifat, maka di dalam diri Tuhan terdapat unsur yang banyak,
yaitu unsur zat dan unsur sifat yang melekat pada zat. Kalau dikatakan
Tuhan mempuyai 20 sifat maka tuhan akan tersusun dan 21 unsur, kalau
40 sifat, unsurnya akan berjumlah 41, dan kalau dikatakan Dia mempuyai
99 sifat, maka Tuhan terdiri dari 100 unsur.47 Pemberian sifat kepada
Tuhan akan membawa kepada banyaknya jumlah yang qadim, sedang
paham dalam teologi qadim itu esa. Kalau iman dalam ajaran biasa

47
Richard C. Martin dkk, Pos Mu’tazilah :Genealogi Konflik Rasionslisme dan
Tradisionalisme Islam di terjemahkan dari buku Defender of Reason in Islam: Mu’tazilah From
Medievel School to Modern Age, Penerjemah Muhammad Syukri, Yogyakarta, IRCiSoD, 2002,
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adalah : tiada Tuhan selain Allah, maka Iman dalam Teologi adalah:
tiada yang qadim selain dari Allah. Oleh karena itu paham tentang
banyaknya qadim membawa kepada syirik, dan syirik dalam Islam
adalah dosa besar yang tak diampuni Tuhan.
Untuk mengatasi paham syrik inilah, maka Wasil mengatakan
bahwa Tuhan tidak mempuyai sifat.48 Ini tidak berarti bahwa Mu’tazilah
menolak ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan seperti alRahman, al-Rahim, al-Qadir, dan sebagainya. Sebagaimana orang-orang
Islam yang percaya bahwa al-Qur’an adalah wahyu yang disampaikan
Tuhan kepada Nabi Muhammad, mereka menerima kebenaran ayat-ayat
bersama dengan kebenaran seluruh ayat-ayat lainya. Hanya penafsiran
mereka tentang ayat-ayat itu berlainan dengan aliran teologi lain dalam
Islam. Bagi Mu’tazilah, al-Rahman, al-Rahim, al-Qadir, dan sebagainya
bukanlah sifat Tuhan tetapi aspek dari zat atau esensi Tuhan. Bagi
mereka, Tuhan mengetahui bukan dari sifat pengetahuan, tetapi melalui
zat-Nya. Dalam kata-kata al-Huzhail. Dalam kata al-Huzhail Tuhan maha
tahu dan pengetahuan Tuhan dengan zat-Nya.49 Demikianlah seterusnya
dengan ayat-ayat lainya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaan dan
kekuasaan Tuhan adalah zat-Nya. Tuhan Maha pengasih dengan kasih
dan kasih Tuhan adalah zat-Nya. Dengan penafsiran serupa ini, Mu’tazila
memberikan gambaran Esa kepada diri Tuhan, diri yang tidak disusun
dari lapisan zat dan lapisan-lapisan sifat, tetapi dari suatu zat yang
48
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mempuyai berbagai aspek. Yang dituju Mu’tazilah dengan peniadaan
sifat-sifat adalah pengesaan diri Tuhan, dan dengan demikian menjauhi
pengertian politeisme.
Teologi Asy’ariyah tentang sifat-sifat Tuhan berbeda dari
Mu’tazilah. Tuhan, kata Asy’ari, mempuyai sifat-sifat, seperti sifat
mengetahui, hidup, berkuasa, mendengar, melihat, dan lain-lain. Tuhan
atau zat Tuhan bukanlah pengetahuan, kehiupan, pendengaran,
pengelihatan dan sebagainya, tetapi adalah Yang mengetahui, Yang
hidup, Yang mendengar, Yang berkuasa, Yang melihat, dan seterusnya.
Tuhan menurut Asy’ari meustahil mengetahui, mendengar atau melihat
dengan zat-Nya.50 Dalam keterangan Asy’ari terkandung pengertian
bahwa siat-sifat Tuhan bukanlah zat Tuhan seperti yang dipahami
Mu’tazilah. Sifat-sifat, dalam pemahaman Asy’ari, adalah sesuatu yang
lain dari zat Tuhan. Sifat-sifat seperti yang dipahami oleh Asy’ari itu
antara lain yang ditolak oleh Mu’tazilah.
Asy’ari juga menolak paham Antropomorfisme, yakni paham
yang menyatakan bahwa Tuhan mempuyai sifat-sifat jasmani yang sama
dengan sifat-sifat jasmani manusia. Asy’ari menegaskan bahwa Tuhan
mempuyai dua tangan, tapi itu tidak diartikan rahmad atau kekuasaan
Tuhan. Tuhan hidup dengan hayat, yang tidak sama dengan hayat
manusia; ia mempuyai dua tangan yang tidak sama dengan tangan
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manusia. Tuhan mempuyai mata dan tangan yang tidak dapat diberikan
gambar atau definisi.51
Selanjutnya Asy’ari berpendapat bahwa Tuhan, kendati bersifat
imateri, akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala pada hari
akhirat. Yang tidak dapat dilihat, menurut Asy’ari, hanyalah yang tidak
mempuyai wujud. Yang mempuyai wujud mestilah dapat dilihat; Tuhan
berwujud dan karena itu ia dapat dilihat.
h. Konsep Iman
Persoalan iman, yang berarti percaya juga menjadi bahan diskusi
dalam teologi Islam. Elaborasi tentang iman ini disekitar, apakah iman
itu hanya sebatas pengakuan dalam hati saja, ataukah iman juga harus
sampai kepada pengetahuan akal dan pengalaman dalam kehidupan
praksis? Dengan perkataan lain, apakah iman itu hanya tasdiq
(pembenaran tentang apa yang didengar), ataukah harus meningkat
sampai kepada ma’rifah (mengetahui benar apa yang diyakini) serta amal
(perbuatan).
Bagi Mu’tazilah, karena mendudukan daya yang kuat kepada
akal, iman tidak sekedar tasdiq (pembenaran tentang apa yang didengar)
tetapi juga ma’rifah (mengetahui benar apa yang diyakini) serta amal
(perbuatan yang timbul sebagai akibat dari mengetahui Tuhan).52
Selanjutnya bagi teologi al-Asy’ariyah, karena mendudukan daya yang
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kecil kepada akal, iman hayalah sebatas tasdiq ( pembenaran dalam hati
tentang apa yang didengar). Maturidia Samarkand sebagai yang
dikatakan oleh Abu Mansur al-Maturidi, iman adalah tasdiq bukan lisan.
Namun al-Maturidiah tidak berhenti sampek disitu, menurut alMaturidiah bahwa iman itu tidak cukup hanya dengan perkataan saja,
sementara hati tidak beriman. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam
bentuk peryataan iman, akan menjadi batal, bila hati tidak mengakui apa
yang diucapkan itu.53
i. Pembuat Dosa Besar
Persoalan tentang pembuat dosa besar dalam pemikiran teologi
Islam juga menjadi bahan diskusi bahkan persoalan ini yang
menyebabkan washil bin ‘Atha memisahkan dari gurunya, yaitu Hasan
Basri.
Menurut aliran teologi Mu’tazilah bahwa orang yang berdosa
besar bukan kafir dan bukan mukmin, tetapi fasek yang menduduki posisi
diantara posisi mukmin dan posisi kafir, yang dalam ajaran Mu’tazilah
hal ini dengan faham al-manzilah bain al-manzilatain, posisi diantara
dua posisi dalam arti posisi menengah.54 Menurut Mu’tazilah posisi
tertinggi bagi manusia adalah posisi sebagai mukmin, yakni orang yang
menurut Mu’tazilah mengakui dua kalimah syahadat dan tidak
melakukan dosa besar atau melakukan dosa besar tetapi bertobat sebelum
wafat; bagi mukmin ini tersedia sorga di Akherat. Posisi yang rendah
53
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adalah posisi sebagai kafir, yakni orang yang tidak menerima dua kalimat
syahadat. Diantara dua posisi di atas terdapat posisi sebagai fasiq yakni
orang mengakui dua kalimat syahadat, tapi melakukan dosa besar dan
tidak bertobat sebelum wafat. Orang ini tidak dapat disebut kafir, karena
dia mengakui dua kalimat syahadat dan tidak pula disebut mukmin,
karena melakukan dosa besar.55
Al-Asy’ariyah menolak konsep dosa besar yang di ajukan oleh
Mu’tazilah. Bagi al-Asy’ari yang berdosa besar tetap mukmin, karena
imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang dilakukannya ia
menjadi fasik. Sekirannya orang berdosa besar bukanlah mukmin dan
bukanlah kafir, maka dalam dirinya akan tidak didapati kufur atau iman;
dengan demikian bukanlah ia ateis dan bukanlah pula monoteis, tidak
teman dan tidak pula musuh. Hal serupa ini tidak mungkin. Oleh karena
itu tidak pula mungkin bahwa orang berdosa besar bukan mukmin dan
bukan pula tidak kafir.56
Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, sama dengan
pondok pesantren pada umumnya yang mengedepankan pelajaranpelajaran agama sebagai ciri khas pondok pesantren. Meskipun ada
kesamaan dengan pondok yang lain, pondok pesanten Ushuluddin
Terpadu tetap memiliki ciri khas tersendiri, seperti dalam hal pemilihan
corak pemikiran tentang teologi Islam, ada banyak corak teologi Islam
55
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yang digunakan pesantren-pesantren di Indonesia khususnya, seperti
misalnya pesantren yang memakai teologi tradisonal dimana di dalamnya
hampir bahkan semua pelajaran yang dipakai masih murni menerapkan
cara klasik seperti menggunakan metode sorogan, bandongan, dan lain
sebagainya.
Pondok pesantren Ushuluddin Terpadu sendiri, jika dilihat dari
nama pondok tersebut yaitu “Terpadu” yang artinya ada dua metode yang
dipakai dari 3 jenis corak teologi yang ada. Pondok pesantren Ushuluddin
Terpadu menggabungkan dua corak di dalam metode pembalajaran,
Selain dari mempelajari ilmu agama seperti tauhid, fikh dan lainnya, juga
menerapkan ilmu umum seperti ilmu sosial, ilmu metematika dan
sebagainya para santri juga ikut aktif dalam bidang ektrakulikuler seperti,
pramuka, pidato bahasa Ingris.
Corak teologi tradisional pada pondok pesantren Ushuluddin
Terpadu dapat telihat dalam kegiatan-kegiatan seperti, kegiatan rutin
bulanan istighosah, yaitu doa bersama. Seperti yang dikatakan oleh
ustdaz Reci “selain kegiatan bidang agama atau pun sekolah pada
umumya, pondok pesantren Ushuluddin Terpadu juga mengadakan doa
bersama setiap bulannya”.57 Selain

itu juga saat para santri akan

menjalankan ujian-ujian baik ujian sekolah ataupun ujian pada pondok
maka santri-santri yang tidak mengikuti ujian mengadakan doa bersama

57

Reci, Ustadz Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu, Wawancara Tgl 12/07/2017

117

untuk mendoakan kesuksesan bagi santri yang menjalankan ujian.58 Saat
musim kemarau maka juga dia di adakan doa meminta hujan yang juga
melibatkan para masyarakat di sekitar pondok.59
Sedangkan tauhid menurut Ustadz Malik yaitu meyakini akan
keEsaan Allah dalam Rububiyah, Uluhiyah dan Asma’ dan sifat. Tauhid
Rububiyah adalah mengesakan Allah SWT dalam segala pebuatannya
dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk,
jadi tauhid Rububiyah ini berhubungan dengan semua perbuatan Allah.60
Tauhid Uluhiyah yaitu ibadah. tauhid Uluhuhiyah adalah mengEsakan
Allah dengan pebuatan para hamba yang dilakukan atas dasar niat
taqorrub yang di syariatkan seperti do’a nadzar, qurban, tawakkal,
raghbah, inabah dan rahibah. Jenis tauhid ini adalah inti dakwah para
Rasul, mulai Rasul yang petama hingga yang terakhir. Tauhid Uluhiyah
ini berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba
untuk mengabdi pada Allah . Tauhid Uluhiyah juga sebagai asas dan
pondasi tempat dibangunnya seluruh amal tanpa merealisasikannya,
semua amal ibadah tidak akan diterima karena kalau ia tidak terwujud,
maka barokallah lawanya syirik,61 sedangkan Allah SWT berfiman dalam
surat An-Nisa

      
Artinya:Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
58
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Sedangkan tauhid asma wa sifat adalah termasuk bagian dalam
tauhid yang maknanya adalah beriman kepada Allah SWT.62 dalam
mempelajari ilmu tauhid sendiri menurut ustazd Apiuddin ada tiga
landasan utama yang harus dimengerti dan dipahami oleh seorang yang
beragama Islam yaitu:
1) Mengetahui Allah
2) Mengetahui siapakah Nabi
3) Mengetahui agama Islam itu apa63
Selain pembahasan mengenai ketauhidan, pada pondok pesantren
Ushuludin Terpadu juga ada pembahsan mengenai takdir. yaitu harus
mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Pengertian iman kepada
takdir adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa segala kebaikan
dan

keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah

SWT telah

mengetahu kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sejak zaman azali,
sebelum menciptakannya dan mengadakannya dengan kekuasaan dan
kehendak-Nya sesuai denagn apa yang telah diketahuinya itu, Allah telah
menuliskan pula dalam lauh mahfuzh sebelum menciptakannya.
Takdir menurut ustazd Reci adalah perkara yang telah diketahui
dan ditentukan oleh Allah SWT yang telah dituliskan oleh al-qalam dari
segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman.64 Allah telah
menentukan segala perkara untuk makhluknya sesuai ilmunya yang
terdahulu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas
62
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kehendakNya dan tidak ada sesuatupun yang keluar dari kehendak-Nya,
maka semua yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal
dari ilmu, kekuasaan, dan kehendak Allah, namun juga tidak terlepas dari
kehendak dan usaha hambaNya.65
Dikatakan juga oleh ustadz Apiuddin bahwa ada 4 tingkatan
takdir yaitu:66
1) Ilmu yaitu beriman bahwa allah mengetahui dengan ilmuNya
yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi
dan apa yang tidak terjadi baik secara global maupun rinci.
2) Al-Kitabah yaitu mengimani bahwa Allah SWT telah menuliskan
apa yang telah diketahuinya, berupa kesatuan-kesatuan seluruh
makhlukh hidup di dalam lauh mahfuzh. Suatu kitab yang tidak
meninggalkan sedikitpun di dalamnya, semua yang terjadi, yang
akan terjadi, dan segala yang telah terjadi hingga hari kiamat.
3) Al-Irodah dan Al-Masyii-ah yaitu bahwa segala sesuatu yang
terjadi di langit dan bumi adalah sesuai dengan keinginan dan
kehendak Allah.
4) Al-Khalq yaitu bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu
yang tidak ada pencipta selain-Nya dan tidak ada Rabb selainNya.
Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa ada 4 permaslahan
pokok yang menjadi objek pembahasan dari masing-masing aliran
65
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teologi. Maka 4 permasalahan di atas juga tampak pada pondok pesantren
Ushuluddin Terpadu, pemaparannya sebagai berikut:
1) Adanya Tuhan
Pembahasan pertama yaitu adanya Tuhan, meyakini akan
keEsaan Allah dalam Rububiyah, Uluhiyah dan Asma’ dan sifat.
Tauhid Rububiyah tampak dengan sering diadakannnya doa bersama
(istighosah) yang dilakukan secara rutin setiap bulannya, adalah
salah satu contoh yang menandakan adanya Tuhan.

Dengan

demikian maka dalam hal adanya Tuhan pondok pesantren
Ushuluddin Terpadu lebih condong pada aliran tradisional yang
mengedepankan wahyu.
2) Mengetahui Baik Dan Buruk
Mengenai mengetahui perbuatan yang baik dan yang buruk
pondok

pesantren

Ushuluddin

Terpadu

landasannya

adalah

menggunkan akal dan wahyu, tampak pada pelajaran-pelajaran yang
diterapkan yaitu menggunakan ilmu agama dan juga ilmu umum.
Sebagai contoh, jika wahyu menjelaskan bagaimana yang baik dan
bagaimana yang buruk, maka hal tersebut juga dijelaskan pada ilmuilmu sosial dimana juga didalamnya menjelaskan tentang perbuatan
yang baik dan yang buruk.
3) Cara Berterima Kasih Pada Tuhan
Melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pondok
pesantren Ushuluddin Terpadu dan jika di analisa lebih jauh lagi.
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Maka cara berterima kasih pada Tuhan yang di terapkan pada
pondok pesantren ini lebih condong pada aliran tradisional, yaitu
lebih mengedapankan wahyu. Sebagai contohnya, saat santri-santri
mendapatkan prestasi baik dalam bidang agama maupun umum,
selalu diadakannya doa syukuran, sebagai ungkapan rasa terima
kasih kepada Tuhan.
4) Kewajiban Menjalankan Yang Baik Dan Yang Buruk
Untuk permasalahan menjalankan yang baik dan yang buruk,
maka pondok pesantren Ushuludiin Terpadu mengikuti aliran
rasiaonal-tradisonal. Terlihat saat dalam mata pelajaran tentang baik
dan buruk memakai ilmu agama dan juga ilmu social, maka
penerapannya pun memakai keduanya.
Jika diakitkan dengan ketiga aliran teologi diatas, maka
mengikuti aliran yang manakah Pondok Pesantren Ushuludiin
Terpadu? maka jika dilihat pondok pesantren terpadu, tetap
memberikan hak yang seluas-luasnya bagi akal, namun tetap tidak
menafikan wahyu, justru wahyu mendapatkan tempat yag sangat
istimewa terlihat dari beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang
dilakukan oleh para santri.
Jadi

Pondok

Pesantren

Ushuludiin

Terpadu

Desa

Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan,
memakai aliran rasional dan tradisional. Meskipun demikian pondok
pesantren Ushuluddin lebih condong pada aliran tradisional.
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B. Pengaruh Teologi Islam Pada Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu
Desa Belambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Bagi Santri
Dan Masyarakat Sekitar
Sebagaimana dijelaskan diatas, data-data diperoleh terutama data-data yang
berkaitan dengan pengaruh teologi Islam yang dipakai pada pondok pesantren
Ushuluddin Terpadu dapat memberikan kontribusi yang positif baik bagi santri
maupun masyarakat sekitar pesantren, hal ini dapat terlihat dari beberapa faktor:
1. Budaya
Budaya keagamaan bagi santri dan masyarakat mengalami perubahan
dan peningkatan yang baik dan kualitas keagamaan yang tadinya kurang
memiliki daya tarik untuk diikuti mengalami gairah untuk mengikuti kegiatan
tersebut sehingga masyarakat sedikit demi sedikit mulai mengamalkan ajaranajaran Islam baik dalam hal berbusana maupun kebiasaan-kebiasaan yang
berlandaskan Islam.
2. Pendidikan
Dalam hal pendidikan masyarakat sekitar pondok pesantren
Ushuluddin Terpadu khususnya santri dan masyarakat sekitar pondok
pesantren mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari
banyaknya anak-anak sekitar pesantren yang taraf pendidikannya lebih baik
terbukti dengan semakin banyaknya orang tua yang menyekolahkan anakanaknya baik itu ke sekolah umum ataupun sekolah agama.
3. Ekonomi
Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar pondok pesantren
sangat signifikan, baik dari peningkatan penghasilan yang tidak tetap menjadi
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tetap baik itu menjadi karyawan pesantren, misalnya petugas kebersihan,
tukang bangunan dan juga sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren.
4. Etika
Dalam bidang etika juga mengalami perubahan yang baik, bagaimana
teologi tradisonal yang menempatkanKyai dan guru-guru pada tempat yang
sangat tinggi, artinya rasa hormat dan ta’zdim pada guru sangat di
kedepankan. Dalam hal berprilaku pada kehidupan sehari-hari juga terlihat
sangat harmonis, bagiamana antara santri satu dengan santri lainnya saling
menghormati, maupun santri dengan masyarakat sekitar terjalin sangat
harmonis, dan keharmonisan tersebut akan sangat tamak saat pondok
pesantren mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang juga mengikut
sertakan masyarakat sekitar, seperti pada acara peringatan tahun baru Islam
biasanya pondok pesantren Usuluddin Terpadu mengadakan acara pawai
mengelilingi kampung dimana pesertanya bukan hanya santri melainkan juga
masyarakat sekitar pesantren pun ikut serta didalamnya.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengaruh pola pengajaran atau teologi
Islam yang diterapkan sangat besar kontribusinya dalam peningkatan kwalitas
kuantitas dalam baerbagai hal seperti etika, budaya, pendidikan bahkan sampai
bidang perekonomian.
Dengan demikian tujuan-tujuan pondok pesantren Ushuluddin Terpadu
baik yang umum ataupun yang khusus dapat terwujud, dengan menjalin suatu
hubungan simbiosis mutualisme dengan masyarakat sekitar, sehingga interaksi
antara pondok pesantren Ushuluddin Terpadu menjadi kuat bukan hanya dengan
para santri tetapi juga dengan masyarakat sekitar pondok.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan uraian masalah yang telah selesai dari data-data
yang penulis kumpulkan sesuai dengan judul tesis maka penulis menyimpulkan
sebagai berikut:
1. Corak teologi Islam yang dipakai oleh Pondok Pesantren Ushuluddin
Terpadu Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kebupaten Lampung
Selatan, Secara garis besar menggunakan corak rasional dan tradisional
karena ada keterpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum yang
dijalankan,

namun

demikian

meskipun

menggunkan

keduanya

kecenderungan tetaplah ada, Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
meskipun memberikan hak yang sama bagi akal dan wahyu tetapi dilihat
dari aktivitas-aktivitas yang ada Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu
Desa Belambangan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
lebih condong pada aliran tradisional, terbukti dengan sering di adaknnya
doa-doa rutin untuk berbagai kepentingan bagi santri maupun masyarakat
sekitarnya.
2. Pondok pesantren Ushuluddin Terpadu cukup memberikan pengaruh atau
dampak yang positif di berbagai bidang baik bagi santri atau masyarakat
sekitar, seperti :
a. Bidang ekonomi
b. Bidang pendidikan
c. Bidang etika
d. Bidang budaya
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B. Saran-Saran
Dalam kesempatan ini ijinkanlah peneliti menyampaikan saran-saran,
mudah-mudahan saran ini ada manfaatnya bagi peneliti, lingkungan pondok
pesantren Ushuluddin Terpadu dalam menciptakan santri-santri yang beriman,
berilmu dan berakhlakul karimah. Adapun saran-saran dari peneliti anatara lain:
1. Hendaknya pengurus dan santri lebih meningkatkan kegiatan-kegiatannya,
agar pengalaman dan pemahaman tentang ilmu agama dan ilmu umum
bisa lebih tercapai lagi, sehingga dapat menciptakan alumni-alumni yang
bukan hanya memiliki pengetahuan agama saja tetapi juga pengetahuanpengetahuan umum juga.
2. Hendaknya fasilitas yang ada ditambahkan lagi, melihat cukup banyaknya
jumlah santri yang ada, sehingga dapat lebih memudahkan pencapaian visi
dan misi Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu.
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1. Aset yang dimiliki:
Tabel 2
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Aset
Kantor Pimpinan
Kantor Ka Madrasah
Kantor Guru
Kantor Bendahara
Kantor Tu
Kantor Belajar
Asrama Putra
Kamar Mandi Putra
Asrama Putri
Kamar Mandi Putri
Jumlah Meja Belajar
Jumlah Kursi Belajar
Kopontren
Orgen Islami
Qosidah
Band
Rdrumband
Marawis
Mobil Operasional
Motor Operasional
Lahan Pertanian
Kolam Ikan
Masjid
Aula
Pos Jaga
Kamar Mandi Guru
Koperasi
Kantin
Minimarket
Ruang Keterampilan
Ruang Perpustakaan
Ruang Laboratorium Komputer
Ruang Laboratorium Bahasa
Ruang Makan Guru
Dapur Umum
Lab Tailor
Poskestren
Tempat Wudhu
Perumahan Guru

Jumlah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
9 Buah
10 Buah
114 Buah
215 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
2 Buah
2 Buah
1 Buah
3 Buah
1 Buah
1 Buah
2 Buah
4 Buah
1 Buah
2 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
4 Buah
6 Buah

2. Guru Dan Karyawan1
Tabel 3
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Guru Dan Karyawan
Pimpinan Pesantren
Wk. Pimpinan Pesantren
Sekertaris
Bendahara
Tata Usaha
Dewan Guru
Karyawan Medis
Karyawan Satpam
Karyawan Dapur
Tailor
Jumlah

Jumlah
1 Orang
1 Orang
2 Orang
3 Orang
3 Orang
43 Orang
1 Orang
2 Orang
4 Orang
1 Orang
61 Orang

3. Fasilitas Olahraga2
Tabel 4
NO
1
2
3
4
5
6

Fasilitas
Lapangan Voly
Lapangan Basket
Lapangan Bola Kaki
Lapangan Futsal
Lapangan Badminton
Lapangan Tenis Meja
Jumlah

Jumlah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
6 Buah

A. Data Guru Dan Santri Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu
1. Data Guru Tahun Pelajaran 2012/20133
Tabel 5
NO

NAMA

1

K.H.Rafiq Udin, S.Ag,
MSI
Sukmawati, S.E
Zainal Abidin, S.Pd.I
Erah Rahmawati, S.Pd.I

2
3
4
1

L/P

JABATAN

L

Pimpinan
Pesantren
W.K. Pimpinan
Sekertaris/Ka.Ma
Ka.Pengasuhan

P
L
P
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2

PENDIDIKAN
TERAKHIR
S2
S1
S1
S1

5
6
7

Rina Wahyuni, S.E
Ahmad Apiudin
Safaruddin, S.Pd.I

P
L
L

8

Sahriwantoni, S.Pd.I

L

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Didik Darmadi
Drs. Iing Muttaqin
Nurhalimah
Syafe’i
Sofyan
Ansis Fuadiyah
Zaida
Norma Yunita
Khorun Nisa, S.Pd.I
Ecep Nurkencana
Sodikin
Darmawan
Amas Masruroh
Jon Indrawan
Selamat Riyadi
Syaiful Saleh
Herawati, S.Pd.I

L
L
P
L
L
P
P
P
P
L
L
L
P
L
L
L
P

26

Andri Utomu, S.Th.I

L

27
28
29

L
L
P

30

Durahim
Didi Darmawan
Sa’adatul Abadiyah,
S.Th.I
Ani Mayasari, SAP

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Obi Habibulah, S.Pd.I
Budi Setiawan, S.Pd.I
Azizi Santoso
Edi Basuki
Jesika Anggun
Siti Zukhaika
Eka Susanti
Susi Evasari
Nita Kurniasih, S.Th.I
Rika Susanti
Zainuddin
Yan Dirham, S.Pd.I

L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
L

P

Putri
Guru
Guru
Guru/Kabag
Pengajaran
Bendahara
Pesantren/Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru Bela Diri
Bendahara/Guru
Guru
Guru
Guru
Ka.Perpus/Ka.Klh
/ Guru
Bag.Kesehatan/
Guru
Guru/Wali Kls
Tu
Kamad Mts
Bag.Kesehatan
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru/Kepala

S1
MA
S1
S1
MA
S1
MA
SMA
MA
SMA
SMA
MA
MA
MA
MA
SMA
MA
MA
MA
MA
S1
S1
MA
SMA
S1
S1
S1
MA
MA
MA
MA
MA
MA
SMA
S1
MA
S1
S1

Pengasuh Putra
43 Lilis Rojanah, S.Pd.I
P
Guru
44 Irsadul Ibad
L
Guru
45 Muhammad Wahidin
L
Guru
46 Raigar Nuranwar
L
Guru
47 Sam’un
L
Guru
48 Ustman Muzakki
L
Guru
49 Ani Mulyani
P
Bendahara/Guru
50 Eli Nursusanti
P
Guru
51 Nurfitriani
P
Guru/TU
52 Siiti Nurzakiyah
P
Guru
53 Ika Budiarti, S.Pd.I
P
Guru
54 Urfi Mawaddah
P
Guru
55 Gustion Pradesa
L
Satpam
56 Usman
L
Satpam
Dokumentasi PP Ushuluddin Terpadu
KET.
Laki-Laki
: 31
S.2
:1
Perempuan
: 25
S.1
: 17
Jumlah
: 56
SLTA : 37
Jumlah: 55

S1
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
S1
MAN
SMK
SMK

2. Data Santri Pondok Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Belambangan
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran
2012/2013
Tabel 6
Kelas. VII/1.a MTs
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA
Ivan Triyuda Pangestu
M. Fahreza Nata Parwira
Krisna Pratama Wibisono
Fikri Ari Irawan Siregar
M. Makfi Zamani Alwukfi
Musa Ade Chandra
Ahmad Ghozali
Ahamd Riyadi Harhap
Rofi Abdullah
Galih Miftahudin
Aji Tri Hartono
Asep Fajar Pramayuda
Ardi Bintaro
Ajeng Pratiwi

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P

ALAMAT
Pringsewu
Tanjung Bintang
Bd. Lampung
Bakauheni
Pringsewu
Bd. Lampung
Sidomulyo
Bakauheni
Pringsewu
Palas
Teluk
Bakauheni
Katibung
Pasir Sakti

15 Hesti Lestari
16 Zulaida Rafika Syahdo
17 Etika Umaya Adista Wiranti
18 Nita Oktaviani
19 Arin Valia
20 Firsta Fatmawati
21 Lussy Diah Pratiwi
22 Siti Bela Sarfindah Islami
23 Rosalinda Rosikin
24 Putri Ananda Rianshely
Keterangan
Laki-laki

: 13

Perempuan

:11

Jumlah

: 24

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Pasir Sakti
Kedondong
Ketapang
Raja Basa
Penengahan
Bakauheni
Bakauheni
Sidomulyo
Panjang
Gisting

Tabel 7
Kelas VII/ 1. b MTs
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NAMA
M. Rizki Mulya R
Erwin Yudi Pratama
M. Ridho Alfajar
Rangga Affandi Pratama
Ahmad Habiullah Shofi
Diki Permadi
M. Rizki Saputra
M. Jamil Ahmad M
Ahmad Abdullah Syafe’i
Arfilansyah
Maulana Khoirul Huda
Argi Untoro
Anasaliyafi Althaf
Erika Okta Nur Tia
Qorien Aprilia Safitri
Nisa Akilla
Anggia Nurfadilah
Siti Zahrotul Ulum
Dinia Oktaviana Putri
Ami Eka Fikiana
Suherni
Suci Larasati
Nurul Sulitiawati

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Way Panji
Jabung
Labuhan Meringgai
Panjang
Bandar Lampung
Jati Agung
Sragi
Raja Basa
Jakarta
Penengahan
Jabung
Ketibung
Panjang
Bakauheni
Sidomulyo
Bandar Lampung
Sidonulyo
Sidomulyo
Raja Basa
Teluk Betung Selatan
Gedung Tataan
Bandar Lampung
Jabung

Keretangan:
Laki-laki

:13

Perempuan

:10

Jumlah

:23
Tabel 8
Kelas VII/ 1.c. MTs

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NAMA
Agung Hendra Leksmana
Alvi Syahdi
Andi Muammal Wahyu
Budi Fadliyansyah
Galfani Febri Pratama
Kamal Maulana Yusuf
Maulana Syaiful Sidik
M. Agung Febri
M. Nur Aziz
M. Rifqi
M. Zukhuf Ara
Nur Anggi Ardiyansyah
Riyan Prabowo
Rama Hidayat
Shendy Ismawan
Teddy Sharwan
Vidia Lusiana
Alfia Khoirun Nisa
Dini Lestari
Arni Sisanti
Anggi Mustika Rani
Nurul Kholifah
Anindy Firdaus
Wulan Agustin
Nivita Yanti
Aqila Vidia Haya
Okta Vita Yana

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

: 16
: 11
: 27

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Kalianda
Talang Padang
Cengal. Oki .SUMSEL
Kalianda
Palas
Dente Teladas
Batu Marta
Raja Basa
Ketapang
Way Kandi Jati Agung
Ketapang
Palas
Tulang Bawang
Tanjung Karang
Kalianda
Kalianda
Penengahan
Palas
Ketapang
Gedung Aji
Kalianda
Ketapang
Ketapang
Way Panji
Ketapang
Sidomulyo
Panjang

Tabel 9
Kelas VIII/ 2.a MTs
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NAMA
M. Akyas Adiba Bam
M. Nuron
Achmad Bustoni
Ivan Choirul Fajar
Sughandi
Bagus Setio Yuwono
Beni Muharram
M. Al Fikri Ramadhan
M. Faqih Masduqi
Jaya Kesuma
Fany Fernando
Khoirul Anwar
Tholib Arrifqi
Diego Akbar Syaifullah
Fuad Sobri Anwar
Amaruddin
Ayu Novia Nigsih
Waliatus Saadah
Fitria Meli Angeraini
Andi Nuraini
Lia Mailinda
Roudotul Aliyah
Melinda Kholilah
Syadia Ramadhani
Eka Riska
Rifqiani Nasyfati
Siella Yaulin
Widhitia Sabdayu
Iga Darmayanti
Nailul Latifhah
Syifa Nur Adila Rahmah
Umi Nurul Rohmah
Mega Ayu Lestari

Keterngan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

:16
:17
:33

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Bandar Lampung
Bumi Agung
Ketapang
Ketapang
Ketapang
Ketapang
Panjang
Penengahan
Tulang Bawang Tengah
Penengahan
Sidomulyo
Sidomulyo
Kedaton
Ketapang
Padang Cermin
Kaloianda
Karang Timur
Ketapang
Natar
Pasir Sakti
Penengahan
Penenghan
Sidomulyo
Sidomulyo
Sragi
Bringin Kencana
Bandar Lampung
Kalianda
Lampung Timur
Natar
Tanjung Karang
Kalianda
Sidomulyo

Tabel 10
Kelas VIII/ 2. b MTs
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NAMA
Dodi Irawan
M. Aqil Ma’ruf
M. Aqsa Ramadhan
Jaka Apriyandi
Yudha Refando Agustian
M. Kholid Tamami
M. Zaenuri
Reski Ermista Jaya Putra
Fahri Ahmad Yasniyansyah
M. Galih Rofiqul Islam
Arief Firmansyah
Syeh Ngabdirohim
Hendy Syaifullah
Rafi Abyantara
Zikri Akbar
Fauzan Gumilang N
Havid Syarifuddin
Fitri Qodiyah
Nurma Novita
Umi Nurhasanah
Afifah Auliya
Fatimah Zahro
Tasya Agustina
Lisa Nurdianti
Khopipah Sa’adah
Kiki Dwi Andriyani
Friska Carmelia Devi
Nur Sulistia
Mela Aini Sasqia Putri
Dina Damayanti
Ayu Maritsa
Florenta Fani Diah Aprilia Putri
Miftakul Jannah
Sevany Yulandary
Oktavia Dinayanti
Anisa Latifah

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

: 17
: 19
: 36

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Sidomulya
Penengahan
Way Tenong
Bakauheni
Bandar Lampuung
Candi Puro
Ketapang
Ketibung
Sidomulyo
Sidomulyo
Bakauheni
Candi Puro
Kalianda
Kalianda
Raja Basa
Sidomulyo
Sidomulyo
Sragi
Raja Baja
Bakauheni
Bandar Lampung
Kalianda
Kalianda
Teluk Betung Utara
Kedaton
Palas
Penengahan
Penengahan
Seputih Mataram
Sragi
Cileduk
Pasir Sakti
Raja Basa
Tulang Bawang
Ketibung
Ketapang

Tabel 11
Kelas IX/3 MTs
NO
NAMA
L/P
1 Adiyaksa Nur Badrul Tamam.As L
2 Aldi Indra Setiawan
L
3 Alfin Hafid Tomo Azis
L
4 Densi Fernando
L
5 Dimas Hadian Hakim
L
6 Ilham
L
7 Mahfud Yoga Dwi Syafutra
L
8 Marsyudi Naimullah
L
9 Anji Aji Setiawan
L
10 Ahamd Ashari
L
11 Ahamd Mirza Fahlevi
L
12 Artif Rahman Hakim
L
13 Farhan Aditia Romadhon
L
14 Febri Robiansyah
L
15 Fuad Hanafi
L
16 Ilhamza
L
17 M. Al-Faridzi Hf
L
18 Ahmad Fauzi
L
19 Rio Anando Orthega
L
20 Alika Indriyani
P
21 Ananda Qintan Ramadhani
P
22 Anggung Dwi Cahyani
P
23 Charisma Purti Nandya
P
24 Cintia Agustin
P
25 Dinianda Desma Ranti
P
26 Jihan Meidianan Hilmi
P
27 Meilida Zahara
P
28 Najla Izzatur Rofiqoh
P
29 Oom Humairoh
P
30 Rafa’ani Darajatani Ulya
P
31 Siska Wulandari
P
32 Yulisah
P
33 Adi Kurniani
P
34 Desi Deviana
P
35 Forty Cahya Ningrum
P
36 Reka Hidayat
P
37 Sugiarti
P
38 Tri Cahyaningtias
P
39 Diah Ayu Usita S
P
40 Komariah
P
41 Amalia Hasanah Putri
P
42 Uky Cahyati
P

ALAMAT
Kalianda
Panjang
Palas
Bangun Reju
Teluk Betung Utara
Menggala
Natar
Sidomulyo
Ketapang
Sidomulyo
Sragi
T. Betung Selatan
Sidomulyo
Tarahan
Gd. Aji Baru
Sidomulyo
Sidomulyo
Penengahan
Kalianda
Penengahan
T. Betung Selatan
Kalianda
Penengahan
Penenghan
Kalianda
Sidomulyo
Pasar Sakti
Peneghan
Kalianda
Kateibung
Kalianda
Kalianda
Ketibung
Bakauheni
Kalianda
Panjang Bakauheni
Kalianda
Kalianda
Teluk Betung Selatan
Ketibung
Kalianda
Penengahan

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

:19
: 23
: 42
Tabel 12
Kelas 1 Ext. A

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA
Sulaiman
Yudo Prasetyo Wibowo
Risa Saputra
M. Rois Alfadli
Bima Gutengdo
Umi Masito
Murnit Widiawi
Euis Widianti
Lailatun Nisfiyati
Susana
Umi Hasanah
Siti Iklimah
Rena Indriyana
Anisa Hakim
Desta Armelia
Ulfatun Hasanah
Amyatus Saimah
Yeni Arianti
Zauzah Hanifah
Maya Shopia

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

:5
: 15
: 20

L/P
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Kalianda
Bekri
Tanjung Bintang
Padang Cermin
Kalianda
Candi Puro
Ketpang
Penenghan
Penengahan
Bakauheni
Candi Puro
Candi Puro
Sragi
Sidomulyo
Penegahan
Teluk Betung
Sragi
Raja Basa
Talang Padang
Negri Pandan

Tabel 13
Kelas 3 Ext
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA
A.Ifzan Arif Maulana
Ahmad Suryadin
Ahmad Munahar
Delianto Eka Saputro
Langgeng Mei Utumo
M. Syawaluddin
Nova Syaputra
Silpantoro
Wahid Abdullah
Ahmad Malik.
M, Ihsan Solehuddin
M Nur Habibi
Wahab Muhdian Saputra
Al-Faysa Riski
Afifih Riski Putri
Aflah Afliyati
Endang Wahyuni
Fitria Lailia
Lailatul Maghfiroti
Riska Septiana
Siti Jumairoh
Siti Munawaroh
Siti Ulwiah
Fira Putri Yantikas
Ismi Nabila
Novita Cahya Kirana
Rini Agustin
Umi Farida
Ma Ihsan Saputra
Robbani Afif

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

: 16
: 14
: 30

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L

ALAMAT
Sidomulyo
Sidomulyo
Candi Puro
Kalianda
Sidomulyo
Oku Timur
Kota Bumis
Sidomulyo Oku Timur
Bandar Lampung
Sidomulyo
Kalianda
Sidomulyo
Palas
Tulang Bawang
Way Apus Bakauhei
Sidomulyo
Kalianda
Palas
Palas
Ketapang
Penengahan
Kalianda
Sidomulyo
Ketapang
Bl. Umpu
Bakauheni
Kalianda
Penengahan
Penengahan
Sidomulyo

Tabel 14
Kelas X
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NAMA
Adi Saputra
Indra Maulana Iqbal
M. Khoirul Ulum
Alfi Elfama
Anis Rosidotul Husna
Eka Adi Purwanti
Eka Susanti Dewi
Endah Sari
Fitri Hertati
Lutfi Anisatin
Miftahul Mila Karisma
Nike Nur Andriyana
Ninda Irana
Nova Asriyanti
Ratih Hidayati
Silvi
Siti Noviana
Siti Nurbaiti
Siti Nurhasnah
Titian Ayu Mustika
Yusnia Septiana
Aneida Ultavia. B

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

:3
:19
:22

L/P
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Ketapang
Kalianda
Menggala
Rawa Jitu
Sri Pendowo
Bangun Rejo
Purwodadi
Umbul Baru
Kecapi
Sidomulyo
Hatta
Bunut
Bangun Rejo
Canti
Bangunrejo
Klaten
Rejo Mulyo
Kelawi
Suka Baru
Tajimalea
Pematang
T.J Bintang

Tabel 15
Kelas XI
NO
NAMA
1 A.Faisal Fitoni
2 A.Jamaluddin
3 Angga Abdulaziz
4 Egifson Septian
5 Rahmad Hidayat
6 Rizqon Kamil
7 Aceng Carwana
8 Anky Sekti
9 Aspe Jamaluddin
10 Eki Mahardika
11 Eko Supriyadi
12 Mughni Alfif
13 Mukhlis Ali
14 Nur Rohim
15 Oki Dwi Wahyudi
16 Firmansyah
17 Devi Damayanti
18 Fayumulia Sunimgsih
19 Ilviyana Fhasda
20 Muvita Ayu Anjasari
21 Nur Septiria
22 Puji Astuti
23 Rini Aprosa
24 Siti Fatimah
25 Siti Zuhriyah
26 Tri Lestari
27 Dewi Retno
28 Erni Nuraini
29 Laras
30 Lulu Afifah
31 Murniasih
32 Siti Anisa
33 Siti Afifah
34 Siti Hindun
35 Siti Iksaniyah
36 Siti Maysaroh
37 Tri Wahyu Wulandari
Keterangan
Laki-laki
: 16
Perempuan
: 21
Jumlah
: 37

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Bangun Rejo
Bandar Lampung
Garuntang
Palas
Sinar Laut
Way Muli
Rawi
Purwodadi
Lampung
Kelawi
Candra Kencana
Cugung
Suka Mulya
Rejo Sari
Suka Raja
Lampung
Pulau Sebesi
Kelaten
Harapan Jaya
Merak Melantung
Sido Luhur
Raman
Merak Belantung
Merak Belantung
Korpri
Bratasena
Sidorejo
Lampung
Sidomulyo
Pematang Pasir
Sidomukti
Kualajaya
Lampung
Lampung
Lampung
Sinarbanten
Bangunrejo

Tabel 16
Kelas XII
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA
Ahmad Nur Baihaqi
Anggi Alfiyansyah
Fandri Abung Hantoro
Gandi Pratama
Mukhlas Adi Putra
Syaiful Arifin
Sahrullah
Mukhlisin Ahmad
M. Sultoni
Dewi Wardah Ningsih
Eti Hartati
Fatya Raodutul Firdaus
Intan Surni
Irma Tri Wahyuni
Maymanah
Mufidah
Rena Islamiyah
Rena Kusmala Sari
Santi Puspita Sari
Siti Aysyah
Siti Nurulaini
Siti Rahmawati
Siti Umaroh
Tri Wahyuni
Trisnawati
Umi Nadiroh
Legita Sari
Yuliyanti
Yuni Irawati

Keterangan
Laki-laki
Perempuan
jumlah

:9
: 20
: 29

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ALAMAT
Sragi
Pesisir
Tulang Bawnag
Bandar Lampung
Way Kalam
Candi Puro
Way Kalam
Sidomulyo
Candi Puro
Bandar Lampung
Tulang Bawang
Kota Guring
Kalianda
Bajauheni
Canti
Belambangan
Kalianda
Blambangan
Klaten
Laban Sunda
Suka Tani
Bandar Agung
Harapan
T. Bawang Tengah
Kuala Jaya
Neglasari
Bandar Jaya
Bandar Agung
Tanjung Gading

DAFTAR LAMPIRAN
1. Kartu Konsultasi
2. Surat Keterangan Seminar Proposal
3. Daftar Pertanyaan
4. Daftar Nama-Nama Informan
5. Daftar Nama-Nama Responden
6. Surat Keterangan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung
7. Lampiran Sk Ketua Prodi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung
8. Surat Izin Penelitian / Survei Dari Pondok pesantren terpadu Ushuluddin
9.

Data Aset Yang Dimiliki

10. Data Guru Dan Karyawan
11. Data Fasilitas Olah Raga
12. Data Jumlah Guru
13. Data Santri Kelas. VII/1.a MTs
14. Data Santri KelasVII. / 1. b MTs
15. Data Santri Kelas VII/ 1.c MTs
16. Data Santri Kelas VIII/ 2.a MTs
17. Data Santri Kelas VIII/2.b MTs
18. Data Santri Kelas IX/ 3 MTs
19. Data Santri Kelas 1 Ext. A
20. Data Santri Kelas 3 Ext
21. Data Santri Kelas X
22. Tabel 15 Data Santri Kelas XI
23. Tabel 16 Data Santri Kelas XII

xii

PEDOMAN WAWANCARA
1. Apakah yang dimaksud dengan Tauhid menutut Ustadz?
2. Bagaimana kebebasan Manusia dalm Tauhid yang diajarkan di Pondok
Pesantren Ushuluddin Terpadu Desa Desa Belambangan Kecamatan
Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ?
3. Bagaimana kedudukan akal menurut Pak Ustadz ?
4. Tauhid secara garis besar adalah meng-Esakan Allah Bagaimana keterkaitan
sifat dan dzat Allah dalam Tauhid yang dikemmbangkan di Pondok Pesantren
Ushuluddin Terpadu Desa Desa Belambangan Kecamatan Penengahan
Kabupaten Lampung Selatan?
5. Bagaimana peranan doa dalam pondok pesantren Ushuluddin Terpadu ?
6. Adakah mata pelajaran agama dalam bidang tauhid / ilmu kalam / teologi
islam ?
7. Kalau ada diberikan dalam berapa semester ?
8. Paham atau aliran tauhid / kalam / teologi apa yang diajarkan ?
9. Adakah silabus dalam mata kuliah tersebut ?
10. Bagaimana pengaruhnya terhadap santri atau masyarakat sekitar ?

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN
No
1
2

Nama
K.H.Ahmad Rafiq Udin, S.Ag.,MSI
Ustz. Sukmawati, S.E

3
4
5

Ust. Zainal Abidin, S.Pd.I
Ustz. Amas Masrurah
Ust. Yan Dirham, S.Pd. I

6

Ustz. Erah Rahmawati, S.Pd.I

Jabatan
Pemimpin Pesantren
Wk. Pemimpin
Pesantren
Sekertaris
Bendahara
Direktur Pengasuh
Putra
Direktur Pengasuh
Putri

Keterangan

DAFTAR NAMA RESPONDEN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nama
Didik Darmadi
Nurhalimah
Syafe’i
Norma Yunita
Darmawan
Sulaiman
Riza Saputra
Umi Masito
Murnit Widiati
Robiansyah
Susana
Umi Hasanah
Siti Iklimah
Maya Shopia
Widi Wibowo
Reza Umami
Irfan Maulana Yusuf
Umi Masruroh
Siti Ambasari
Devi Mayanti
M. Rifqi
Rama Hidayat
Sughandi
Jaya Kesuma
Fani Fernando
Khoiru Anwar
Andi Nuraini
Lia Meilinda
Iga Darmawanti
Dodi Irawan
M. Zainuri
Zikri Akbar
Nurma Novita
Afifah Auliya
Anisa Latifah
Oktavia Dinayanti
Nur Sulistiya
Ilham
Fuad Hanafi
Ahmad Ashari
Ahmad Fauzi
Alike Indriyani

Pekerjaan
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri

Keterangan

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Desi Deviana
Yulisah
Adi Kurniani
Sugiarti
Komariah
Sulaiman
Susana
Umi Hasanah
Siti Iklimiah
Umi9 Masito
Murnit Widiati
Yeni Arianti
Ahmad Munahar
Aflah Afliati
Siti Ulwiyah
Ismi Nabila
Umi Farida
Rini Agustin

Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri
Santri

